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న వ ం బ ర ు  నె ల
"చకకుని బొమామ రావమామ
పాలూ  పెరుగూ తినవమామ
ఆటలు బాగా ఆడమామ
ఆరోగయాంగా  ఉండమామ..."   పాడతోంద్  చిట్టి, త్న  బొమమను  ముదుద చేస్ూత. 
బయట కాకి  అరుస్తంద్. 

అంత్లో  తాత్యయా వచ్చాడ. కాకిని తోలుత్ూ - 
"కాకీ కాకీ ఎగ్రిప
మా చిట్టి చిననేద్
చిట్టి  బొమమ చెకకుద్
నీ ముక్కుమో గట్టిద్!"    అని పాడాడ.

"ఊరుకో తాత్య్యా!" అంద్ చిట్టి, మూతి  ముడచుకొని.

"ఏం చెపిపిన్  తియయాగా చెపాపిలమామ!"  అంటూ  తాత్యయా ఇంకో పాట అందుకున్నేడ -
"తీయని పలుకల చిలకమమ
కమమని కూత్ల కోయిలమమ
చలలిని  వెలుగుల చందరమమ
మా చిట్టి పాపే కదమామ?!"   అని.
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చిట్టి నవివంద్ - త్నూ పాటల ఆటలోకి ద్గ్ంద్-

"కాకి వచిచా వాల్ంద్
నకికు నకికు  కూచుంద్-

బొకికు నోరు చూసింద్
తొరేరిమో అనుకుంద్ -
ఎగ్గిరి పైెకి  దూకింద్
ముకుకుని  నోట్లి  దూరిచాంద్
ఇరుకుకు పయి ఏడిచాంద్!"   అని పాడింద్- తాత్యయా   బోసి నోట్ని ఎగతాళి చేస్ూత
తాత్యయా కూడా  నవావడ.

"అబబ  మా పాప చూడ-

బడికి పయి వస్ుతంద్
తిటూలి దెబబలు తింటుంద్.

చదవమంటే రాదు
రాయమంటే  కదలదు -
అంతేకాదు - యీ నెల ఏదో తెల్నే తెల్దు!"    వెకికురించ్డ  స్రదాగా.

"న్కెందుకు  తెల్దు?  ఇద్  నవంబరు  నెల!"  అంద్  చిట్టి  ఉడికిపత్ూ.  "అయిన్  మా  బళ్లి 
నేనెపుపిడూ తిటూలిదెబబలు తిననేలేదు తెలుసా? ఎపుపిడూ అందరూ  మెచుచాకుంటూనే ఉంటారు 
ననునే -" అంద్ కుళ్లులికుంటూ.
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"మరయితే ఈ నెలోలి  ఏమేమొసాతయమామ, చెపుపి  చూదాదం?!" రెట్టించ్డ తాత్యయా. 
"దీపాల వరస్లు
మతాబాల వెలుగులు
టపాకాయ చపుపిళ్లుళ
తియయా తియయాని స్వటులి -" 
-న్కెందుకు  తెల్దు?  నేను  అపుపిడే  త్ుపాకీ 
బిళ్లలిలు  కూడా  కొనేస్ుకున్నేను!  ఈ  నెలోలినే, 

దీపావళి!" అంద్ చిట్టి ఉతాసాహంగా.

"ఇంకోట్ కూడా ఉంద్! మరిచి పయ్వు! పిలలిల పండగ!" అన్నేడ తాత్యయా, 
"పండిత్ నెహ్రి పుట్టిన రోజ-

పిలలిలందరికి  పండగరోజ!" అని పాడత్ూ.

"మోస్ం! ఇద్ నీ  సొంత్ం కాదు- సొంత్ పాటలే  పాడాల్ ఇవాళ్లలి! ఓడిపయ్వు-అంతే!" అరుస్ూత 
బయట్కి  పరుగుతీసింద్  చిట్టి. 
మీసాల  మాటున   ముసిముసిగా  నవావడ  తాత్యయా- "చిట్టికి  అనీనే  తెలుస్,  బాలల  ద్నోత్సావం 
పాట కూడా తెలుస్ు!" అని.

అందరికీ  దీపావళి, బాలలద్నోత్సావ పరితేయాక శుభాకాంకలు.

కొత్తపల్లి బృందం.
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నీ తి  చ ం ద్ రిక  
జ్రిగ్న కథ  : హంస్  రాజ్యాం మీద్కి నెమల్  దండెతిత వస్ుతననేద్. ముందుగా త్న గూఢచ్రి  కాకిని పంపింద్.  ఆ  
కాకి   సింహళ్ల దేశం నుండి వచిచానటులి, హంస్రాజ ఆశరియం కోరుత్ుననేటులి చెపుపికొని, బయట నిలచి ఉననేద్. 

హంస్రాజకి  ఆ  కాకిని  చూడక  ముందే  అదంటే   ఇషటిం  ఏరపిడడద్.  కానీ  మంతిరి   స్రవజఞుడ   దానినే  వారిస్ూత, 
నీల్రంగు నకకు కథ చెపపిసాగ్ంద్. అపుపిడేం జ్రిగ్ందో చదవండి- ఇద్గ, నీతి చంద్రిక-36 వ భాగం..

మూలం: కీ.శ. కందుకూరి వీరేశల్ంగం    స్రళీకరణ: ఘడియ్రం వేంకట న్రాయణ శరమ.

ఈ  విధంగా   సింహాలు,  పులులు  అనీనే  త్నకు 
దాస్ులై,  త్న  మాటను  కాదనక 
పరివరితస్ూతండేస్రికి,  నకకుకు  మెలలిగా  గరవం 
త్లకెకికుంద్.  పొగరుమోత్ు  త్నం  కొదీద  అద్ 
త్న  జాతి  వాళ్లలిను  అవమానించటం, 

చిననేచూపు  చూడటం  మొదలు  పెట్టింద్. 

రాను  రాను  అద్  తోట్  నకకుల  మొహాలను 
చూస్ందుకు  కూడా  ఇషటిపడనటులి 
త్య్రెైంద్.   దాంతో  ఆ  నకకులకు   దు:ఖం 
ముంచుకొచిచాంద్.  మనస్ులు  కషటి  పెటుటికొని, 
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అవి  అనీనే  ఒకరోజన  రహస్యాంగా  కలసి 
కూర్చాని త్మ బాధల్నే కలబోస్ుకొన్నేయి.  

అపుపిడ వాట్లో ఒక ముస్ల్ నకకు  అందరినీ 
ఉదేదశించి  "చూడండి,  ఇదంతా  మనం 
స్వయంగా  చేస్ుకుననే  అపరాధం  త్పపి,  వేరు 
కాదు.   మన  రాత్  ఇటాలి  ఉంద్  కనుక, 

తెల్విమాల్  మనమే అత్నికి  పాలన్ధికారానినే 
కటటిబెటాటిము.   ఆ  పదవి  త్లకెకకుటం  చేత్ 
అత్నికి ఇపుపిడ కాకి-కోకిల రెండూ ఒకట్గానే 
కనబడత్ున్నేయి.  ఎంత్ మేలు చేసిన్గాని, 

మనం   అత్నికి  స్నేహిత్ులం  కాగల్గామా? 

పొగరుమోత్ులకు  చేసిన  మేలు   వృధా 
అవవటమే  కాదు;  అలా  మేలు  చేసిన  వాళ్లలికు 

కూడా  కష్టిలను తెచిచాపెడత్ుంద్.  త్పుపిడ 
వాడి  దగగిర  నిలచి   ఉండటం  మన  త్పేపి. 
ఇంత్కాలం  వీడి  దగగిర  ఊడిగం  చేసి   వీడిచేత్ 
తినరాని  తిటులి తిని తిని- మన ఎముకలనినేట్కీ 
చిలులిలు  పడాడయి.   ఇపుపిడ  పరిసిథితి 
విషమించింద్.  వీడిని  ఇన్నేళ్లూళ   ఏదో  మట్టి 
కుండను  మోసినటులి  త్లపైెకి  ఎత్ుతకొని 
మోశాము-  ఇపపిట్కెైన్  బుద్ధ  తెచుచాకొని  ఆ 
కుండను  కట్క  నేలమీద   పడేసి   పగల-

గొటటికపతే మన పారిణాల మీద్క్ వస్ుతంద్.  ఈ 
నీచుడ  రాజ్యామదంతో  కళ్లుళ  మూస్ుకు-

పయి   కిరింద-మీద   తెల్కుండా  ఉన్నేడ. 

త్నవారు  ఎవరో,  పరాయి  వాళ్లివరో  కూడా 
తెల్టం  లేదు  వీడికి.   మనం  అందరం  వీడి 
అబదాధలను నిజ్మని నమిమ మోస్పయ్ము. 

'నకకు  ఎకకుడ-న్గలోకం  ఎకకుడ?'  గుంటలో 
నివసించే  నకకుకు  దేవత్లు  స్వయంగా 
రాజాయాధికారం  ఇవవటమేమిట్-  ఇదంతా  ఒట్టి 
మాటే.  ముందు దీనికి ఎలాగ  ఒక   నీల్రంగు 
అబిబంద్-  అటుపైెన  దానిని  వాడకొని, 

మిగ్ల్న   మాయోపాయ్లనినేట్నీ  ఇద్ 
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త్నంత్ట  తాను   పనినే  ఉంటుంద్. 

అదుభుత్మెైన  ఈ  రంగు  ఎలా  వచిచాందో  తెల్క 
మనందరం   ఈ  విధంగా  నిశచాషుటిలం  అయి-

పయి ఉన్నేం.  దీని మాయ వేష్లను నిజ్ం 
అనుకొని   అందరిలోనూ  నవువలపాలు 
అయిపయ్ం.   ఒకకు  మనమే  అనేద్ 
ఎందుకు?  -గొపపి  గొపపి  సింహాలు,  పులులు 
అనీనే  కూడా   ఈ   టకకురి  నకకు  చేత్ 
ఘోరావమాన్నికి  గురయ్యాయి.   మనమే 
తెల్వి  గలవాళ్లలిం  అనుకుంటే  మన  రాజలు 
ఇంకా తెల్వెైనవాళ్లుళ!  
ఇపుపిడ  ఇక  గతించిన  దానిని  త్రవువకొని  ఏం 
లాభం?  మన  తెల్విత్కుకువత్నమే  పరిసిథితిని 
ఇంత్వరకూ   తెచిచాంద్.   ఇపుపిడెైన్  మనం 
కళ్లుళ  తెరిచి  ఏదో  ఒకట్  చేయకపతే  దాని 
చేషఠలు  మరీ  శృతి  మించే  పరిమాదం   ఉననేద్. 

ఇపుపిడ  వాడ  పట్టిందలాలి  బంగారం 
అవుత్ుననేద్  కదా  అని  వాడిని  వెనక 
వేస్ుకురావటం  త్గదు.   కాలం  కల్సి 
వచిచానపుపిడ ఎంత్ దురామరుగిలకెనై్  స్ంపదలు 
స్మకూరతాయి;  కాలం  స్హకరించకపతే 

ఎంత్  మంచి  వాళ్లలికెైన్   దురగితి  ఎదురవు-

త్ుంటుంద్.    అయిన్  మంచిమారగింలో 
ఉననేవాళ్ళ   ఆపదలను  అనినేట్నీ   త్టుటికొని 
నిలబడతారు;  అంతిమంగా    విజ్యం 
వాళ్లళనే  వరిస్ుతంద్. 

వీడికి  కాలం  మూడింద్  గనకనే  వీడ 
అందరితోటీ   దురుస్ుగా  పరివరితంచటం 
మొదలుపెటాటిడ.   'చెటుటి  చెడే  కాలంలో 
కుకకుమూతి పిందెలు వసాతయట!'  చెడేకాలం 
దగగిర  పడటం  వలలినే  వీడికి  ఇలాంట్  దురుబద్ధ 
పుట్టినటులిననేద్.  'విన్శకాలే  విపరీత్  బుద్ధ' 
అని  పెదదలు  ఊరిక్  అనలేదు.   పటుటి 
పురుగులాగా,  ఈ   గుంటనకకుకూడా  త్నను 
కటేటిస్  తారిళ్లలిను  తానే  వెంట  తెచుచాకుననేద్- 

గమనించండి.   మరి  సింహాలు,  అడవి 
పందులు  కూడా  దీనికి  దాస్ులై  దీనిని 
కొలుస్ుతన్నేయని  మనం  భయపడనవస్రం 
లేదు.   విషయ్లు  తెల్సినవాళ్లలిను 
అవమానించినపుపిడ  దాని  ఫల్త్ం 
ఎంత్వారికెనై్  అనుభవంలోకి   రావలసినదే. 

మనం  అజాఞునులం  కాదు-  విషయం  మొత్తం 
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తెల్సినవాళ్లలిం.  అందువలలి    ఈ  శత్ురివును 
పరాభవించటం  మన చేతిలోని పని.  నేను ఒక 
ఉపాయం  చెబుతాను,  వినండి-  ఈ  రోజన 
మనందరం  వీడికి  ఎదురుగా  నిలబడి  ఒకకు 
పెటుటిన  ఊళ్లలు పెడదాం. వీడ జాతి స్వభావం 
కొదీద   మనతోబాటు  తానూ  కూయటం 
మొదలు పెడతాడ.  అకకుడ  చేరిన  పులులు, 
సింహాలలో  ఏదో  ఒకదానికి  దాని  ఆ  అరుపును 
విని కోపం రాకపదు; అద్ అమాంత్ంగా దాని 
మీద్కి  దూకి   ఆ  గుంటనకకును  చంపక 
వదలనూ  వదలదు.   భగవంత్ుని  స్ంకలపిం 
అనుకూల్స్త   శత్ురి  స్ంహారం  అతి  స్ులువుగా 
జ్రిగ్పత్ుంద్.   అపాయం  ఏమాత్రం  లేని 
ఉపాయం  ఇంత్కంటే  మంచిద్  వేరే  లేదు- 

ఏమంటారు, చెపపిండి?" అననేద్.

అమృత్  స్మాన్లైన  ఆ  మాటలు   చెవిన 
పడగానే  మిగ్ల్న  నకకులనీనే   పరిపూరణమెైన 
ఆనందంతో  గంత్ులు  వేసాయి.   అవనీనే 
అపపిట్కపుపిడ  బయలుదేరి,  సాయం 
స్మయం  అయి  చందురిడ  ఉదయించే 
స్రికలాలి   నీల్  నకకు   దరాబరు  చేరుకున్నేయి. 

అటుపైెన  అనీనే దానికి ఎదురుగా  నిలబడి, 'ఆ 
రాజ్యాం  ఇక  అంత్రించిందేమో  'అననేటులి 
ఒకకుసారిగా  "ఓ....." అని  ఊళ్లలు  వేశాయి.

పుటుటికతో వచిచాన అలవాటులి అంత్ స్ులువుగా 
పవు  కదా!  నకకురాజకు  ఆ  కూత్ 
వినబడగానే,  అద్  జాతి  ధరమ   పేరిరేపిత్ం 
అయిపయింద్.  విధి  రాత్  త్పిపించుకో-

లేనటులి,  చెవులు  పికకుట్లేలిటటులి  రేగ్న   ఆ 
కూత్తో  త్నూ  గొంత్ు  కల్పింద్! 

ఆ  ర్ద  చెవిన  పడగానే,  దాని  పరికకునే  నిలబడి 
ఉననే  పెదదపుల్  ఒకట్  అకసామత్ుతగా  'అద్  నకకు 
కదా'  అనుకొని,  త్న  ధరమం  పరికారం  త్ను 
ఒకకుసారిగా  లేచింద్.  పళ్లుళ  నూరి,  మెరుపు 
మెరసినటులి  చెంగున  దాని  మీద్కి  దూకి 
చటుకుకున  దాని  గొంత్ు  కొరికి  చంపేసింద్. 

నెత్ుతలు  వరదలైపారింద్.   మిగ్ల్న 
జ్ంత్ువులనీనే  ఒకకుసారిగా  లేచి,  నీల్  నకకు 
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దురగితిని  గురించి  మాటాలిడకుంటూ  త్మ 
దారిన తాము పయ్యి. అంత్కు మునుపు 
ఆందోళ్లనతో అటూ ఇటూ పరుగులతితన తోట్ 
నకకుల  మనస్ుసాలనీనే   ఒకకుసారిగా 
చలలిబడాడయి!

కాబట్టి,  పరాయివాళ్లలితో  చేరి  త్నవారిని 
చిననేచూపు  చూడటం  ఏమాత్రం  మంచిద్ 
కాదు.  ఈ  కాకిని చేరదీయటం,  ఎందుకనో, 

న్కు  ఇషటిం  కావటం  లేదు.   నేను 
చెపపివలసినద్  చెపాపిను.  ఇక  త్మరు 
ఎలాగంటే  అలా  చేదాదము"  అననేద్  మంతిరి 
స్రవజఞుడ.

దాని  మాటలు  విని  హంస్రాజ  -"మనం 
ఇంకొద్ద  రోజలోలి  దారుణమెైన  యుదాధనినే 
ఒకదానినే  ఎదుర్కున్ల్సా  ఉననేద్.   ఆలోగా 
చ్లామంద్   వీరులను  స్మీకరించుకోవలసి 
ఉననేద్.   వెత్కబోయే  తీగ  కాల్కి 
చుటుటికుననేటులి,  ఈ  వీరుడ  మనం  ఇంకా 
కోరకనే వచిచా మన వాకిట్కి ఎదురుగా నిలబడి 
ఉన్నేడ.   స్ంపద  వసాతనంటే   కాదని 
మోకాలు అడడం పెటేటిద్ ఎందుకు? మన పాల్ట్ 

పుణయామే  ఈన్డ  ఇత్ని  రూపంలో   వచిచా 
నిలచింద్  మన  ముందు.   కష్టిలు  మన 
పరిమేయం  లేకుండా  ఎలా  వచిచా  పడతాయో, 

అలాగే  స్ుఖాలు  కూడా,  మన  పరిమేయం 
లేకుండా  వాటంత్ట  అవే  వసాతయి. 

అడగకుండా  వచిచా  పడే  మేలును 
కాదనకూడదు.  మనం  నీట్ పక్షులం; ఇత్ను 
నేలమీద  నివసించే  పక-   అన్నేవు-  విను- 
వజారినినే  అరగదీయ్లంటే  వజ్రమే  కావాల్. 

నేలపక  అయిన  చిత్రవరుణడిని  గెలవటం  అనేద్ 
మనకు  ఈ  నేలపక    నీలవరుణడి  సాయం 
లేకుండా   సాధయాం  కాదు.   పిరికిత్నం  కొదీద 
మనం  ఇపుపిడ  ఇత్నినే  దూరం 
చేస్ుకున్నేమనుకో,  అత్ను  అల్గ్  ఆ  నెమల్ 
చెంత్ చేరవచుచా-  అటుపైెన మనకు శత్ురివును 
గెలవటం   మరింత్  కషటిం  అవుత్ుంద్;  పని 
నెరవేరదు.   చెయియా  దాట్పయ్క  'అయోయా' 
అని  మొత్ుతకోవటం   ఆరిపయిన  దీపంలో 
నూనె  పసినటులి  వృధాయే  అవుత్ుంద్- 

కోరిన  కోరిక  నెరవేరకపవటమేకాదు; 

మనస్ుకు  దు:ఖం  మిగులుత్ుంద్.  
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అందువలలి,  అనినే  విధాలుగానూ  మనకు  ఈ 
కాకి స్నేహపాత్ురిడే.  లేనిపని అనుమాన్లను 
ఇక  కట్టిపెటటిండి-  నేను  చెపిపినటులి  చేయండి" 

అననేద్  నిశచాయంగా.

మంతిరి  కూడా  కొంచెం  స్ంకోచిస్ూత,  'ఇంకా 
ఎకుకువ  మాటాలిడితే  ఏమవుత్ుందో'  అని 
భయపడి,  "అనినే  విషయ్లూ  తెల్సినవారు 
త్మరు.  త్మకు  తెల్యని  ధరామధరామలు 
లేవు.   పనుల  తీరుతెనునేలు  త్మరిని  మించి 

తెల్సినవారు లేరు. త్మరికి ఎలా తోస్త  అలాగే 
చేదాదము.  న్  ఎరుక  ఉననేంత్  వరకూ    నేను 
చెపాపిను.  యుదధ  స్న్నేహాలు  ఎలాగూ 
మొదలయ్యాయి.  కోటకూడా  సిదధం  అయి 
ఉననేద్.  కాబట్టి  ఇక  ఆలసించక,  దూత్ను 
రమమని, అత్ను ఎందుకు వచ్చాడో  కనుకొకుని 
పంపించ్ల్" అననేద్.  

(త్రావత్ ఏమెైందో మళీళ చూదాదం...)
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కో డి గ ూ డ
చ్లా  కషటిపడి  ఇలులి  కటుటికుని,  పిలలిల్నే  ఏ  కషటిమూ  ఎరగకుండా   పెంచి  పెదదచేసిన   కోడిని  దాని  పిలలిలు  ఎలా  
చూశాయి..?  పరితి  జానపద  కథలోనూ  అంత్రగిత్ంగా   పరివహించే  సామాజిక  అంశాలు  చ్లానే  
ఉంటాయి..ఇద్గ, ఈ కథ మీకూ తెల్సిందేనేమో, అయిన్ చదవండి, ఆలోచించండి.

కథనం: యం.కృషణవేణ, 7 వత్రగతి, ఆర్ఈస్, మదనపల్లి, చిత్ూతరుజిలాలి.

ఒక ఊరిలో  ఒక  కోడి  ఉండేద్.  ఆకోడి  ఎవరిదీ 
కాదు. ఒక  రోజ కోడిగుడలి  పొదగడానికి  అద్ 
ఒక  అడవిలోకి   వెళిళంద్.  అపుపిడ  వరషం 
పడత్ుననేద్.  కోడి  "అయోయా,  వాన 
పడతోందే,  ఏం  చేస్ద్?"  అని  బాధపడత్ూ 
కూరుచాంద్. 

అంత్లో  ఒక  బండి  మీద  ఇట్కల  లోడ 
పత్ుంటే   చూసింద్  కోడి.  "ఇట్కలోడా-

ఇట్కలోడా,  నీకు  పుణయాముంటుంద్-  న్కు 
ఒక  లోడ   ఇసాతవా  ?  న్  గుడలి  న్ని-

పత్ున్నేయి.  నేను  ఇలులి  కటుటికోవాల్"  అని 
అడిగ్ంద్  వాడిని.  "అయోయా  అంత్క్న్,  ఏం 
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పరేలిదు  తీస్ుకో"  అని  ఇట్కలోడ   ఒక  లోడ 
ఇట్కలు   వేసి  వెళిలిపయ్డ.  ఆ   ఇట్కలతో 
కోడి  ఇంట్ గడలు లేపింద్. 

కానీ  వానకు   గడలనీనే   న్ని  పత్ున్నేయి. 

"ఇంకా  రెండ  లోడలు   ఐతే  స్రిపత్ుంద్" 

అని  మనస్ులో  అనుకుంద్  కోడి.  అంత్లోనే 
అటు  వెైపుగా  ఒక  చెరుకులోడ  పత్ూ  ఉంటే 
కోడి  చూసి,   "చెరుకులోడా-చెరుకులోడా, 

నీకు పుణయాముంటుంద్- ఒక లోడ చెరుకులు 
ఇసాతవా  ?  న్గుడలి  న్నిపత్ున్నేయి.  నేను 
ఇలులి కటుటికోవాల్" అంద్. "స్రేలి  తీస్ుకో" అని 
ఒక  లోడ  చెరుకులు  వేస్సి  వెళిళపయ్డ 
చెరుకులాయపపి.  ఆ  చెరుకులతో    కోడి  ఇలులి 
స్రి  చేస్ుకుంద్-  కానీ  వానకి  చెరుకుల్లులి 
ఇంకా కొద్దగా న్నిపతోంద్. 

"ఎలాగబాబ?"  అని  ఆలోచిస్ూత   కూరుచాననే 
కోడికి,  అంత్లోనే    ఒక  మలలిపూలోడ 
కనిపించ్డ. 

"మలలిపూలోడా-మలలిపూలోడా,  నీకు  పుణయాం 
ఉంటుంద్-  న్కు   ఒక  లోడ   మలలిపూలు 
వేసాతవా?  న్  గుడలి   న్నిపత్ున్నేయి;  న్ 

ఇలులి   న్నిపతోంద్"  అంద్  కోడి.  'స్రే'నని 
మలలిపూలోడ   ఒక  లోడ   మలలిపూలు   వేసి 
వెళ్ళడ.  అపుపిడ   కోడి   ఆ  మలలిపూలతో 
ఇంట్ని  చ్లా  బాగా  కట్టింద్.

ఇలులి కటాటిక, కోడి  ఆ ఇంట్లి ఇషటింగా కూర్చాని 
మూడ  గుడలిను   పొద్గ్ంద్.  పుట్టిన  వాట్కి 
ముచచాటగా   మూడ  ఆడపిలలిల పేరులి  పెట్టింద్. 

మొదట్  ఆమెపేరు  ఇట్కల  ఈరమమ,  రెండో 
ఆమె పేరు  చెరుకుల చ్మంతి, మూడో ఆమె 
పేరు  మలలిల మహరాణ. 

ముగుగిరు పిలలిలూ పెదదయి  పెళిళ వయస్ుసాకు 
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వచ్చారు.  అపుపిడ   ఒకసారి   ముగుగిరు 
రాజ్కుమారులు  ఆ  అడవిలోకి  వచ్చారు. 

వాళ్లలికు  దాహమెై   నీళ్లళ  కోస్ం అడవిలో  అంతా 
వెత్ుకుత్ున్నేరు.  ఎకకుడా   చికకులేదు.  ఆ 
స్మయంలో     వాళ్లుళ   ముగుగిరూ   స్రస్ుసాలో 
సానేనం   చేయటానికి  వచిచాన   ముగుగిరు 
అమామయిలనీ చూశారు. 

అపుపిడ   రాజ్కుమారులు   ముగుగిరూ 
'మమమల్నే   పెళిళచేస్ుకొంటారా'  అని  వీళ్లుళ 
ముగుగిరినీ   అడిగారు.  ఇటుకల  ఈరమమ, 
చెరుకుల చ్మంతి  'మేము  చేస్ుకొంటాము-

మేము  చేస్ుకుంటాము'  అన్నేరు 
ఉతాసాహంగా.  మలలిల   మహరాణకి  కూడా 
ఇషటిమే  అయియాంద్  గానీ,  "నేను  మా   అమమని 
అడిగ్  చెబుతాను"  అంద్.  కానీ  ఎంత్  స్పు 
చూసిన్  కోడి  రానే  లేదు.  అపుపిడ  పెదద 
రాజ్కుమారులు  ఇదదరూ  ఈరమమను, 

చ్మంతిని  తీస్ుకొని  వెళిళపయ్రు. 

చిననేరాజ,  మలలిల  మహరాణ మాత్రం  అకకుడే 
ఆగారు.   మూడ  రోజలైన్  ఇంకా  కోడి 
రానేలేదు-  దాంతో   చిననేరాజ  "మళీళ 

వదాదంలే"  అని  మలలిల  మహరాణని  ఒపిపించి 
తీస్ుకెళ్ళడ.

వీళ్లలిందరూ  చిననేగా ఉననేపుపిడ వాళ్లళ  పెదదమమ 
వాళ్లలిందరికీ  పెదద    పూస్లదండలు   వేసింద్. 

ఇపుపిడ   మలలిల  మహరాణ   త్న   దండను 
త్ుంచి  ఒకొకకు  పూస్నే   దారంట  వేస్ుకుంటా 
వచిచాంద్-  'ఎపపిట్కెైన్  మాయమమ  వచిచా 
వీట్ని  గురుత పటటికుండా  ఉంటుందా ' అని.

ఇంకో  వారం  అయిన్క  తిరిగ్  వచిచాంద్  కోడి. 

వచిచా  చూస్  స్రికి  ఏముంద్?  -ముగుగిరు 
పిలలిలూ  లేరు!  కోడి   ఇలలింతా  వెతికింద్. 

ఎకకుడా  కనబడలేదు.  అయితే  మలలిల 
మహరాణ  వేసిన  పూస్ల  జాడ  పటుటికొని, 

వాట్ని  ఏరుకుంటూ   అద్  వీళ్లుళ  ఉంటుననే 
నగరానికి  చేరుకుననేద్. 

అకకుడికి  వెళ్ళక   అద్  ముందు  త్న  పెదద  బిడడ 
కదా  అని  ఇటుకల  ఈరమమ   దగగిరికి  వెళిలింద్. 

ఇటుకల  ఈరమమ   దూరం  నుండే  చూసి- 

"అయోయా!  ఇద్  ఇకకుడికి  వచేచాస్ుతననేద్!  'మా 
అమమ   ఒక  కోడి'  అని  తెల్స్త   ననునే  రాజ 
త్రిమేయకుండా  ఉంచుకుంటాడా?”  అని 
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కోడి ఇంకా లోపల్కి రాకనే దాని   నడము విరగ 
కొట్టింద్. 

అకకుడినుండి కోడి నీళ్లళలో పడి  ఈదుకొంటూ 
చెరుకుల   చ్మంతి   దగగిరకు   వెళిలింద్. 

చెరుకుల   చ్మంతి   కూడా  దానినే  దూరం 
నుండే  చూసింద్-  "అయోయా!  ఇకకుడిక్ 
వచేచాస్ుతననేదే! 'మా అమమ ఒక  కోడి' అని తెల్స్త 
రాజ  ననినేకకుడ ఉండనివవడ- త్రిమేసాతడ" 

అని  కోడి  ఇంకా  లోపల్కి  రాకనే   దాని   కాళ్లుళ 
రెండూ  విరగగొట్టింద్. 

ఇంక  అపుపిడ   కోడి   కుంటుకుంటూ 
కుంటుకుంటూ    మలలిల  మహరాణ   దగగిరికి 
వెళిళంద్గాని,  ఇంకా  ఆ  మెటులి  ఎకకుకనే   కిరింద 
పడి   చనిపయింద్.  అంత్లో బయట్కి వచిచా 
చూసిన  మలలిల  మహరాణ  దానినే  చూసి 
ఏడస్ూత  "అయోయా!  నీకెంత్  కషటిం  వచిచాంద్" 

అని దానినే  ఒక పెట్టిలో  వేసి, పైెన  వేరిల కట్టింద్. 

ఆరోజ  మధాయాహనేం  భోజ్న్నికి  వచ్చాడ 
మలలిల మహారాణ వాళ్లళ  భరత.  కానీ దు:ఖంలో 
ఉననే  మలలిల  మహరాణ  భరతకు  త్ల్లి  గురించి 
ఏమీ చెపపిలేదు. ఆయన  నీళ్లుళ తాగుత్ూ  పైెకి 

చూశాడ.  "ఆ  పెట్టి    ఏంట్"  అని  ఆయన 
మలలిల   మహరాణని  అడిగాడ.  ఆమె 
ఏడస్ూతనే  "అవి నేను  చిననేపుపిడ  ఆడకుననే 
బుడిగీలు"  అని   చెపిపింద్. "ఆ  పెట్టిను  ద్ంచి 
చూపియియా"   అన్నేడ  రాజ.   ఆమె 
మనస్ులో  "దేవుడా! ఈ పెట్టిలో  ఉననేవి అనీనే 
బొమమలు   అయిపవాల్"  అని   కోరుకొంటూ 
పెట్టిను  ద్ంచి భరతకు  చూపించింద్.  చూడగా 
ఆ  పెట్టిలో   అనీనే   బుడిగీలు,  బొమమలూ 
ఉన్నేయి! 

అపుపిడ ఆ   రాజ అన్నేడ- "చూశావా,  ఈ 
బొమమలే    ఇంత్   బాగుంటే,  ఇంక   మీ  ఇలులి 
ఎంత్  బాగుంటుందో,  మీ  అమమ  ఎంత్ 
మంచిదో! పద, వెళిళ  మీ  ఇలులి  చూసి  వదాదం. 

మీ అమమను పలకరించి వదాదం" అని. 

"ఏం  వదుద  ఏంవదుద"  అని   మలలిల   మహారాణ 
అన్నేకూడా  ఆయన  వినలేదు.  స్రేనని 
ఇదదరూ  కలసి   మళీలి   అడవిలోకి   వెళ్లుతండగా 
చీకట్  పడింద్. ఇదదరూ  అకకుడే  ఒక  మరిరిచెటుటి 
కింద   పడకొన్నేరు-  పొరిదుదనేనే   వెళ్దమని.  ఆ 
పరికకునే   ఒక పెదద పాము పుటటి ఉంద్. భరత  బాగా 
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నిదరపగానే  ఆ  రాతిరి   మలలిల  మహారాణ   లేచి, 

పుటటిలో  చెయియాపెట్టింద్. 

"ననునే  కరిచెయియా  పామూ! మా అమమ లేదు; 

మా భరతకి   నిజ్ం తెల్స్త  ఉండలేడ" అంటూ. 

ఆ  పుటటిలో  ఉండే    న్గుపాముకు 
కొంత్కాలంగా ఆరోగయాం స్రిగాగి లేదు. త్ల పైెన 
గడడలు  లేచి  చ్లా   బాధపడత్ూ  ఉననేద్. 

మలలిల మహారాణ  చెయియా  తాకగానే ఆ గడడలనీనే 
పగ్ల్ పయ్యి. నొపిపి కాసాత త్గ్గిపయింద్. 

అపుపిడ   పాము   పైెకి   వచిచా  "ఎందుకో  బాధ 
పడత్ుననేటులిన్నేవు- ఏమిట్, నీ బాధ?" అని 
అడిగ్ంద్.  మలలిల  మహారాణ   ఆ  పాముకు 

జ్రిగ్నద్ అంతా  చెపిపింద్. "ఎవవరూ  తొకకుని 
ఇస్ుక  మూడ  పిడికెలు   తీస్ుకురా"  అననేద్ 
పాము.  స్రేనని,  మలలిల  మహరాణ  పయి 
దగగిరోలి  ఉననే  నద్లోంచి   మూడ  పిడికెళ్లళ 
ఇస్ుక  తెచిచాంద్. 

పాము  అననేద్- "వెళిళన  వెంటనే  ఒక  పిడికెడ 
ఇస్ుకను  మీ  ఇంట్  మీద  చలులి. అపుపిడ అద్ 
ఒక   పెదద  భవనం  మాద్రి  అవుత్ుంద్.  మళీళ 
రెండో  పిడికెడ   చలులి.  మీ  అమమ   తిరిగ్ 
వస్ుతంద్.  ఇక  మీరు  తిరిగ్  వచేచాటపుపిడ   ఆ 
భవనం  మీద   మూడవ  పిడికెడ  ఇస్ుక  చలులి- 
ఆ భవనం ఇంత్కు ముందు ఎలా  ఉంటే  అటాలి 
మారుత్ుంద్"  అని.  స్రే  అని  మలలిల-

మహారాణ  మూడ  పిడికెళ్లళ  ఇస్ుకనూ 
తీస్ుకుననేద్. 

తెలలివారి  భరతతో   కలసి   త్ల్లిగారి    ఇంట్కి 
వెళిలినపుపిడ,  మలలిల  మహారాణ  ముందుగా 
వెళిళ  పిడికెడ  ఇస్ుకను  ఇంట్మీద   చల్లింద్. 

వెంటనే  ఆ   ఇలులి  పెదద   భవనంలా 
మారిపయింద్.  రెండవ  పిడికెడ  చలలిగానే 
వాళ్లళ  అమమ   తిరిగ్  వచిచాంద్.  మలలిల 
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మహారాణ,  ఆమె  భరత    అకకుడ    స్ంతోషంగా 
ఒక  వారం  రోజలు   గడిపారు.  తిరిగ్ 
వెళ్ళటపుపిడ  మలలిల  మహారాణ   వెనకికు  వచిచా 
మూడవ  పిడికెడ  ఇస్ుకను  ఇంట్మీద 
చల్లింద్.  ఇలులికాసాత  మునుపట్లాగా 
మారిపయింద్. 

ఇద్  తెల్సిన  ఇటుకల  ఈరమమ,  చెరుకుల 
చ్మంతి  కూడా   వాళ్లళ  భరతలను  పిలుచాకు 
పయి,  ఆ  మరిరిచెటుటి  కిరిందనే   పడకున్నేరు. 

రాత్రయ్యాక  వాళిళదదరూ   పుటటిలో   చెయియా పెట్టి 
"మమమల్నే  కరిచెయియా  పామూ!"  అనగానే, 

పాము వాళిళదదరినీ  కరిచేసింద్! 

16

తోట్   పిలలిలతో  కలసి  ఆటలాడింద్ స్ునీత్- ఒళ్లళంతా  బురద పూస్ుకుననేద్. ఆ త్రువాత్  ఇంట్కి  పరిగెతిత పయి వాళ్లలిమమ 
ఎదుట నిలబడి  "నేనెవరు?" అని అడిగ్ంద్. 

'ఇదేదో కొత్తఆట' అనుకొని, వాళ్లలిమమ "తెల్యడం లేదే! ఎవరమామ, నువువ?" అననేద్. 

"ఆహా, వనితా  ఆంటీ చెపిపింద్ స్రిపయింద్! కననేత్ల్లి  కూడా  గురితంచలేనటులి  ఉన్నేనని చెపిపింద్!" అననేద్ స్ునీత్ 
ఆశచారయాపత్ూ.

జోకు!
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స్ నే హ ం
రచన: సాయి కారితక, 7 వత్రగతి, రిషివాయాల్స్ూకుల్, మదనపల్లి, చిత్ూతరు జిలాలి.

రామాపురపు  భూసావమి   రంగయయా    వడ్డ 
వాయాపారం  లోను,  భూముల  మీదను    బాగా 
స్ంపాద్ంచ్డ. ఆ  డబుబతో   ఒక పెదద  స్థిలానినే 
కొన్నేడ.  ఆ  స్థిలంలోనే  ఒక  స్రస్ుసాను,  దాని 
ఒడడనే  ఒక  పెదద    భవంతిని  నిరిమంచుకొని, 

అకకుడ దరాజాగా  నివసించటం మొదలు పెటాటిడ. 

రంగయయా   భవంతి  పరికకునే  నివసిస్ుతంటాడ, 

దళిత్ుడ  స్మయయా.  రంగయయాకు 
స్మయయాను,  అత్ని   కుటుంబానినే   చూస్త 

రోత్గా   ఉండేద్.  ఆ  కుటుంబానినే 
వెళ్లళగొటాటిలని,  ఆ  స్థిలానినే  కూడా  తానే 
కొనుకోకువాలని  చ్లా  సారులి   పరియతినేంచ్డ 
అత్ను.  కానీ  కుదరలేదు.  పాపం, 

స్మయయాకు    ఆ   ఇలులి   త్పపి  ఇంక  వేరే   ఏ  ఆస్త 
లేదు. "రెకకుల కషటిం చేస్ుకొని ఎలాగ ఒకలాగా 
బరతికితే,  విలువ  పెరుగుత్ుననే  భూమిని  కనీస్ం 
నిలుపుకోవచుచా"  అని  వాళ్లళ  ఇంట్ల్లిపాదీ 
పొరిదుదట్నుండి  రాతిరి  వరకూ  శరిమిస్ూతనే 
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ఉంటారు. 

"ఒక  మామూలు  దళిత్ుడికి   అంత్   గరవమా? 

నేను  అడిగ్న్  ఇవవడా,  భూమిని?"  అని 
రంగయయాకు కోపం.   

స్మయయాను   దేవషించే  రంగయయా,  వాళ్లలి 
కుటుంబంలోని  వాళ్లళను  ఎవవరినీ   త్న 
ఆవరణలోకి   కానీ,  త్న  స్రస్ుసా   దగగిరకు   కానీ 
రానిచేచావాడ  కాదు.

రంగయయా   కొడకు   రాము,   స్మయయా 
కొడకు  రాజ- ఇదదరూ  ఒక్  బడికి  వెళ్ళవాళ్లుళ. 
కానీ   వేరు  వేరు  సెకనలి   పిలలిలు  కావటంతో, 

ఇదదరూ   ఎపుపిడూ   మాటాలిడకోలేదు.  ఒక 
రోజన   వాళిళదదరూ  బడినుండి  ఇంట్కి  తిరిగ్ 
వస్ుతండగా    నీళ్లలి  కావడి   మోస్ుకొని  అటువెైపే 
పత్ుననే  స్మయయా  కనిపించ్డ.  ఆ  కావడి 
బరువుకు,  వీళ్లుళ  చూస్ూతండగానే  స్మయయా 
దఢాలున కూలబడిపయ్డ.  రాము వెనకనే 
నడస్ుతననే  రాజ   గబుకుకున  అటుగా పరుగెతిత, 
త్ండిరిని  లేపి  కూరోచాబెట్టి,  కడవలోని   నీట్ని 
తారిగ్ంచ్డ. 

ఆ  స్మయంలో  రాము  వాళ్లళ   దగగిరకు   వెళిళ 

పలకరించి,  "రాజ!  మీరు  మా  స్రస్ుసాలోని 
నీళ్లుళ   తీస్ుకోవచుచాకదా?  ఎందుకు,  ఇంత్ 
దూరం   నుండి  నీళ్లుళ   మోస్ుకోవటం?"  అని 
అడిగాడ.  స్మయయా,  రాజ   ఇదదరూ  నవివ 
ఊరుకున్నేరు. 
ఆ  రోజ  సాయంత్రం    వాళ్లలి  న్ననేని   అడిగాడ 
రాము  -   "రాజ  వాళ్లుళ   మన   స్రస్ుసాలోంచి 
నీళ్లుళ  ఎందుకు  తీస్ుకోరు?" అని.

"వాళ్లుళ   దళిత్ులు.  వాళ్లులి  మన  ఇంట్  దగగిరికి 
రాకూడదు;  మనవి  ఏమీ    ముటుటికోకూడదు- 

నువువ కూడా  వాళ్లళతో ఏమీ మాటాలిడకూడదు- 

తెల్సిందా?!" కోపంగా  అన్నేడ  రంగయయా. ఆ 
మాటలు  విని   రాము  చ్లా  బాధపడాడడ. కానీ 
ఊరుకున్నేడ.

ఒకరోజన    రాము   స్ూకులు   నుండి   తిరిగ్ 
వస్ుతననేపుపిడ, దారిలో  ఒక  పాము కనబడింద్. 

అద్   అపుపిడే   ఒక  కపపిను   మింగుత్ుననేద్. 

రాము   ఊరుకోకుండా   దానినే   ఒక   కరరితో 
కలబెటాటిడ. కపపిను  వద్ల్న  పాము  ఎంచకాకు 
రాము   వెంటపడింద్.  ఆ  స్మయంలో  రాము 
వెనకనే   వస్ుతననే   రాజ   వేగంగా  కద్ల్,  పకకునే 
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ఉననే  కరరి  ఒకదానితో   పామును   కొట్టి 
చంపేసాడ; భయంతో  వణకిపత్ుననే  రాముని 
ఓదారాచాడ. ఆ రోజనుండి  వాళిళదదరూ   మంచి 
స్నేహిత్ులయయారు.  

ఇక         ఆ        న్ట్        నుండి            ఇదదరూ          కలసి  
స్ూకులుకి వెళ్ళవాళ్లుళ; కలసి వచేచావాళ్లుళ. ఎనోనే 
సారులి   వాళ్లళ  న్ననేకు    తెల్యకుండా     త్న 
దగగిరుననే   పుస్తకాలు,  పెనునేలు   ఇచేచావాడ 
రాము.  ఇదదరూ   కలసి   దూరంగా  ఓ   తోటలో 
ఆడకునేవాళ్లుళ.
ఒకసారి  అటాలి   తోటలో   ఆడకుంటుననే 
పిలలిల్దదరినీ  చూశాడ   రంగయయా.  కోపంతో 
అత్ని  కళ్లుళ  ఎరరిబడాడయి.  గబగబా   రాముని 
ఇంట్కి   లాకెకుళ్ళడ.  స్మయయాను  పిల్పించి 

పటాలిటకు   ద్గాడ.  ముందు  కొద్దస్పు  త్గ్గి 
ఉన్నేడ   స్మయయా-  అటుపైెన,  అణకువగా 
ఉంటే కుదరదని గరిహించినటులి, అత్నూ గొంత్ు 
పెంచ్డ.  

ఇదదరూ   ఒకరిని   మించి   ఒకరు   తిటుటికోవడం 
భరించలేకపయ్రు   పిలలిల్దదరూ.  వాళ్లలిని 
ఆపడానికి   పరియతినేంచ్రు.  వాళ్లులి  ఆవేశంగా 
పిలలిలని  తోసివేసారు.  కొద్దస్పు అటాలిగే నిలబడి, 

రాము  మెలలిగా  తోట  వెైపు   నడవటం 
మొదలటాటిడ. 

అద్   చూసిన   రాజ   అత్ని  వెనకనే   వెళ్ళడ. 

కొద్దస్పు   పటాలిడకున్నేక,  ఇకకుడ  త్ండరిల్-

దదరూ   గొడవ  చ్ల్ంచుకున్నేరు.   చీకట్ 
పడింద్; కానీ   పిలలిలు మటుకు  ఇళ్లళకు  రాలేదు. 

రంగయయా,  స్మయయా   ఇదదరూ  పిలలిల  కోస్ం 
కంగారు  పడసాగారు.  ఊళ్ళవాళ్లళంతా  చేరి 
రంగయయాను,  స్మయయాను  చీవాటులి  పెటాటిరు. 

అపపిట్కపుపిడ    ద్విటీలు   వెల్గ్ంచి   పిలలిలను 
వెత్కడానికి  బయలుదేరారు అందరూ. 

రెండ గంటలు గడిచ్యి. చందురిడి వెలుగులో 
దూరంగా రెండ ఆకారాలు కనిపించి అందరూ 
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అటు  పరుగెతాతరు.  అకకుడ,  రాము 
నడములోత్ు   బురదలో  కూరుకుపయి 
కనబడాడడ. ఇంకా లోనికి జారిపకుండా అత్ని 
నడముకు  గడిడతోఅల్లిన   తారిడ  ఒకట్   కట్టి 
ఉననేద్.  ఆ తారిడ కొస్ను పటుటికొని, బయట్కి 
లాగుత్ూ అవస్థి పడత్ున్నేడ రాజ!

ఊళ్ళవాళ్లళంతా పరుగున వెళిళ, వాడికి సాయం 
చేసి, రాముని బయట్కి లాగారు.

ఆలోగా  రంగయయా  అహంకారం   త్గ్గి, 
పశాచాతాతపం  మొదలైంద్. 'మేము  మనుషులం 
కాదా?'  అని   స్మయయా   అడిగ్న  మాటలు 
గురుతకు  వచ్చాయి.  త్న  కొడకుని  కాపాడటం 

కోస్ం  ఆ  పిలలివాడ-రాజ-  పడడ   శరిమ 
కళ్లళముందే   కనిపిస్ూత   ఉననేద్.  'వాళ్లలి 
మానవత్వం   ముందు  త్నెంత్?'  అననే 
ఆలోచనతో రంగయయా త్ల వాల్ పయింద్.

"న్న్నే!  నేను   ఈ  రోజ   బరతికి  ఉన్నేనంటే, 

దానికి  కారణం  రాజ. అత్ను ఇంత్కు ముందు 
ననునే   పాము  కాటు  నుండి  కాపాడాడ; 

ఇపుపిడ   ఊబిలోంచి  కాపాడాడ.  కానీ   మీరు 
మాత్రం   వాళ్లళని   మనుషులుగానే   చూడరు. 

ఎందుకు  న్న్నే, ఇలా  కూరిరంగా పరివరితసారు?" 

అన్నేడ   రాము  మెలలిగా,  అత్ని  దగగిరకి  వచిచా 
నిలబడి.

రంగయయా  కళ్లళలో   నీళ్లుళ  వచ్చాయి. "అందరూ 
ననునే  కమించండి  బాబూ!  అహంకారం  కొదీద 
మానవతావనేనే  మరచ్ను.  ఇంకెపుపిడూ  ఇలా 
చెయయాను" అన్నేడ.

అనటమే కాదు,  త్న మాటని నిలుపుకున్నేడ 
రంగయయా.  అందరితోటీ  పేరిమగా  మెలగుత్ూ 
'మంచివాడ' అనిపించుకున్నేడ.

రాము-రాజల స్నేహం కలకాలం వరిధల్లింద్.
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త్ గ్ గిన  జ్ వ ర ం
రచన: వి.వినయకుమార్, 8 వత్రగతి, z.p.h స్ూకుల్, పులేట్పల్లి, అనంత్పురం జిలాలి.

ఒక ఊరిలో  ఒక న్ననే, అమమ, అననే, త్ముమడ 
ఉన్నేరు.  అననే  పేరు  పెదోదడ.  త్ముమడి  పేరు 
చినోనేడ.  అననే  వేరే  ఊళ్ళ  హాస్టిల్లో  ఉంటూ 
చదువుకుంటున్నేడ.  సెలవులకు  ఇంట్కి 
వచ్చాడ. 

ఆ  స్మయంలో   అమమకు  జ్వరం  వచిచాంద్. 

ఎంత్కీ  త్గగిలేదు.  అపుపిడ   చినోనేడ,  పెదోదడ 
గుడికి  పయి  "సావమీ!  మా  అమమకు   బాగెతైే 

నీకు  ట్ంకాయ  కొడతాను"  అని 
మొకుకుకున్నేరు.  ఆ  త్రావత్  రెండ  రోజలకు 
అమమకి  జ్వరం  త్గ్గింద్-  దాంతో   వాళిళదదరికీ 
సావమి  మహిమ  మీద  చ్లా   నమమకం 
కుద్రింద్. 

అయితే  అంత్లోనే  వాళ్లలి  తాత్  చనిపయ్డ. 

'ఈ  స్మయంలో   సావమికి  ట్ంకాయ 
కొటటిరాదు'  అని   చెపాపిరు   పెదదలు.  దాంతో 
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చినోనేడికి, పెదోదడికి   గుడిలో సావమికి  ట్ంకాయ 
కొటటిటం  వీలవవలేదు.  అంత్లోనే  సెలవలు 
అయిపయ్యి.  పెదోదడ   హాస్టిలుకు 
వెళిళపయ్డ.  

ఆ త్రావత్  ఐదు రోజలకు  అమమకు ఒక  ఉత్తరం  
వచిచాంద్- 'నీ కొడకుకు జ్వరం' అని. కననే  పేరిగు 
త్లలిడిల్లింద్.  అమమ  బయలుదేరుత్ుండగా 
పెదోదడ   ఫోన్  చేసాడ- "అమామ,  న్కు  జ్వరం 
వచిచాంద్.  అంత్కు  ముందు   నీకు  జ్వరం 
వచిచానపుపిడ  'సావమికి  ట్ంకాయ  కొడతాను" 

అని మొకుకుకున్నేను  కదా? ఆ  మొకుకు   నేను 
తీరుచాకోలేదు.  అందుకని  సావమికి  కోపం 
వచిచాంద్-  రేపు  ఆద్వారం  న్డ 
న్రాయణసావమికి     ట్ంకాయ  కొడితే   చ్లు- 

నేను బాగెైపతాను"  అని చెపాపిడ. 

"స్రే"  అని  అమమ  ,  త్ముమడ   ఇదదరూ   భకితగా 
సావమికి  ట్ంకాయ  కొటాటిరు.  అయిన్  పెదోదడికి 
జ్వరం  త్గగిలేదు-  ఇంకా  హచచాయిపయింద్! 

మరున్డ అందరూ  పెదోదడి హాస్టిలుకు పరుగు 
పెటాటిల్సా వచిచాంద్. 

"మీ  కొడకుకు  జ్వరం   అని  ఉత్తరం  కూడా 

రాయించ్ను కదమామ? మరి  ఎందుకు రాలేదు 
వెంటనే?"  అని  అడిగ్న  వారెడను  గారితో  అమమ 
స్ంగతి  అంతా  చెపిపింద్-  "ఆద్వారం  న్డ 
సావమికి  ట్ంకాయ  కూడా  కొటాటిమమామ! 
అయిన్  జ్వరం  త్గగిలేదు  ఎందుకనో  మరి?" 

అని.

వారెడను గారు త్ల పటుటికొని చెపాపిరు- 

"అయోయా!  ఇద్  ట్ంకాయతో  పయే  జ్వరం 
కాదమామ!   ఇపుపిడ   ఊళ్లి  చ్లా  మంద్కి 
విషజ్వరాలు  ఉన్నేయి.  ఇద్  కూడా 
అలాంట్దేనేమో- ఒకసారి పటనేంలో  ఆస్ుపతిరికి 
తీస్ుకువెళిళ చూపించండి- నయం అవుత్ుంద్. 
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సావమి,  ట్ంకాయ  అనే  ఇంత్వరకూ 
తెచుచాకున్నేరు.  ఇంకా  వాట్ని  నముమకొని 
కూరోచాకండమామ" అని. 

అమమ,  చినోనేడ   వెంటనే   పెదోదడిని   ఆస్ుపతిరికి 
తీస్ుకుపయి  చూపించ్రు.  "ఇద్  డెంగు 
జ్వరం.  చ్లా  పరిమాదం.  ఇంత్  ఆలస్యాం 
చేసారెందుకు?"  అని,  ఆస్ుపతిరివాళ్లుళ   వాడిని 
అకకుడే ఉంచుకొని  మందులు ఇచ్చారు. రకతం, 

గూలికోజ ఎకికుంచ్రు. త్రువాత్ కొనినేరోజలకు 
పెదోదడి  జ్వరం త్గ్గి ఇంట్కి వచ్చాడ. 

"వారెడనుగారి  మాట  విని  మంచిపని  చేశాం. 

లేకపతే  పెదోదడ  మనకు  దక్కువాడ  కాదు. 

ఇకమీద  ఎపుపిడెైన్   సావమికి  మొకుకుందాం 
గానీ,  ఆ  మొకుకునే  నముమకొని   ఆస్పితిరికి 
పకుండా మటుకు  ఉండదుద" అని న్ననే అమమ 
అనుకున్నేరు మనస్ులో.
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బ ు జి జా పి ట టి
బుజిజాపిటటి, బుజిజాపిటటి
ఎకకుడికి వెళ్ళవు గబుకుకున
న్కు  నువువన్నేవు
నీకు  నేనున్నేను
రోజ రా! మా  ఇంట్కి
రోజ ప! నీ గూట్కి
నువువ  గాల్లో  ఆడితే
నేను నేల మీద ఆడతా
ఇదదరం  కలసి  హాయిగా  ఆడదాం

కడతా నీకు  ఒక  గూడ
పెడతా  నీకు  ఆహారం
బుజిజాపిటటి, బుజిజాపిటటి
ఎకకుడికి  వెళ్తవు  గబుకుకున
చూస్ుకుంటూ  నినునే  అమమలా
నీళ్లుళ  తాపిసాత  త్ండిరిలా
ఆడిపిసాత  నినునే  అననేలా
ఎత్ుతకుంటా  నినునే  చెల్లిలా
బుజిజాపిటటి, బుజిజాపిటటి
ఎకకుడికి వెళ్తవు గబుకుకున
రచన: వి.ధనుష, 8వ త్రగతి, తేజా విదాయాలయం, 

కోదాడ, నల్గిండజిలాలి.

కవిత్
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పే ర ు  గొ డ వ
రచన:షేక  న్గుల్ షరీఫ, 8 వత్రగతి, అరవింద  హైస్ూకుల్, కుంచనపల్లి, గుంటూరు.

అనగనగాఒక  ఊరు.  ఆ  ఊరిలో  'ద్వయా'  అనే 
అబాబయి  ఉండేవాడ.  పరితి   ఒకకురూ  వాడిని 
'అమామయి  పేరు  పెటుటికున్నేవ్   ఏంటీ'  అని 
ఎగతాళి  చేస్వారు.  ద్వయా   పెదదగా  ఏమీ 
పట్టించుకునేవాడకాదు; కానీ వాడి మనస్ులో 
మాత్రం  'అయోయా,  న్  పేరు  ఇటాలి  ఎందుకు 
పెటాటిరు?  వేరే  పేరేదయిన్  పెట్టిఉంటే 
బాగుండేద్  కదా'  అనుకునేవాడ.  బయట్కి 
మాత్రం  'న్  పేరు,  న్  యిషటిం.  నీదేంట్రా?' 

అని  కోపంగా  అనేసి    పేరు  మారుచాకోకుండానే 
ఉండేవాడ. 

వాడికి   ఉండే  రకరకాల   అనుమాన్లోలి  ఒకట్ 
స్వరగిం  గురించి.  'స్వరగిం  అంటే  ఏమిట్?'  అని 
వాడి డౌటు.  ఆ స్ంగతిని వాడ చ్లా మంద్ని 
అడిగాడ.  వాళ్లళ  అమమను  కూడాను.  అమమకి 
వీడ  అటాలి  ఎందుకు  అడగుత్ున్నేడో  తెల్దు 
కదా,  అందుకని  చెపిపింద్-  'స్వరగిం  చ్లా 
బాగుండే  స్థిలంరా.  అకకుడ  ఉననేవాళ్లుళ   ఏమీ 
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కోరుకుంటే   అద్   త్కణమే   జ్రుగుత్ుంద్' 

అననేద్.   అయితే  వీడ  అడిగాడ-  'స్వరాగినికి 
ఎలా  వెళ్తరు?'  అని.   'చనిపయ్క 
వెళ్తరురా!'  అంద్  వాళ్లళమమ,  పెదదగా  ఏమీ 
ఆలోచించకుండా.  

'ఎటాలిగెైన్  స్వరగిం  చూసి  రావాల్'  అనిపించటం 
మొదలు  పెట్టింద్   ద్వయాకు.  "స్వరగింలో  అనీనే 
చ్లా  బాగుంటాయి..ఏవి  కావాలంటే  అవి 
వసాతయి..న్  పేరు కూడా,  ఏద్  కావాలంటే అద్ 
వచేచాస్ుతంద్..ఒకకుసారి వెళిళ వచేచాస్త స్రి.." ఇటాలి 
అనుకుంటూ   వాడ  కలలోలి  తేల్పవటం 
మొదలు పెటాటిడ. 

"స్వరగిం  వెళ్ళలంటే  చనిపవాల్.  ఆహారం 
తీస్ుకోవటం  మానేస్త   చనిపతాం  కదా, 

అపుపిడ  స్వరగిం  వెళ్లళచుచా"  అనుకొని,  వాడ 
తిండి తిపపిలు మానేశాడ.

మన  శరీరానికి  ఆహారం  చ్లా  అవస్రం.  అద్ 
లేకపతే  నీరసించి  పతాం.  చూస్ూత 
చూస్ూతండగానే  ద్వయా   చ్లా  నీరసించి 
పయ్డ.  మంచం  ద్గ్  నడవలేని  పరిసిథితి 
వచేచాసింద్.  వాడి  మెదడ  కూడా  స్రిగాగి 

పనిచేయటం  మానేసింద్.  ఏవేవే  తికకు  తికకుగా 
మాటాలిడటం మొదలు పెటాటిడ వాడ.

వాళ్లలి అమమ  వాళ్లలికు భయం  వేసి,  వాడిని  డాకటిరు 
దగగిరికి  తీస్ుకెళ్ళరు.  డాకటిరు  గారు  వాడిని 
పరీకంచి, "వీడ ఏవేవో ఊహలోలి ఉంటున్నేడ. 

మన  లోకంలో  లేడ.  వీడికి  మంచి  ఆహారం 
ఇచిచా,  అనువెైన  పరిదేశంలో  ఉంచితే,  న్లుగు 
రోజలోలి  అనీనే  స్రుదకుంటాయి.  ఏమీ 
పరవాలేదు" అని చెపాపిరు.
ఆరోజన  ద్వయా   నిదరపయి  లేచేస్రికి  వాళ్లలింతా 
"పిలలిల   డ్రిమ్  లాండ"  లో  ఉన్నేరు.  "మనం 
ఎకకుడికొచ్చాం?"  అడిగాడ  వాడ 
ఆశచారయాంగా. "ఇద్ పిలలిల స్వరగింరా" అననేద్ వాళ్లలి 
అకకు.   ద్వయా   వాళ్లలి  అకకు,  చెల్లి,  స్నేహిత్ులు 
అందరూ   ద్వయాని  కాపాడటానికి   డాకటిరుగారు 
చెపిపిన   విధంగా   నట్ంచడం  పారిరంభించ్రు 
మరి! 

అంత్లో   ఒక  అమామయి  వచిచా,  చకకుగా  నవివ, 
"స్వరాగినికి   సావగత్ం!  ఇకకుడ  మీరు  ఏమంటే 
అద్  జ్రుగుత్ుంద్-  ఏద్  కావాలంటే  అద్ 
తెచిచాసాతం.  మీక్ద్  కావాలన్నే   ననునే  పిలవండి" 

25



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-55

అననేద్.  "అందరం   స్వరాగినికి  వచేచాశాం"  అని 
ఆనందంతో   చిందులేశాడ  ద్వయా.  వెంటనే  ఆ 
అమామయిని  పిల్చి,  "న్  పేరు 
మారుచాకుంటున్నేను-  ఇపపిట్నుండి  న్  పేరు 
'హీరో  పవన్కళ్యాణ'.  స్రేన్?" అన్నేడ. "ఓ, 

ఇకకుడ  మీరు  ఎలాగంటే  అలాగే"  అననేదా 
అమామయి.  అపపిట్  నుండి  ద్వయాను  అందరూ 
'హీరో  పవన్కళ్యాణ'  అని  పిలవడం   మొదలు 
పెటాటిరు. 

ఇటాలి  ఓ  న్లుగు  రోజలు  గడిచింద్.  మంచి 
ఆహారం  తినటం  వలలి,  ద్వయా  ఇద్వరకట్లాగానే 
బలంగా  త్య్రయ్యాడ.  వాడి  మెదడకు 
రకతపరిస్రణ  స్రిగాగి  జ్రిగ్ంద్  కూడాను.  దాంతో 
వాడికి   వాళ్లలి  అమామన్ననేలు  గురుతకు  రావటం 
మొదలు  పెటాటిరు.  "అదొకకుటీ  వీలవదండి- 

పిలలిల స్వరగిం కదా, ఇద్? దీనికి పిలలిలు మాత్రమే 
రాగలరు!"  అననేద్  స్వరగిం  అమామయి.  అయితే 
మరున్ట్కలాలి   ద్వయా   ఇక 
త్టుటికోలేకపయ్డ-  "న్కు  ఇవేవీ 
అకకురేలిదు-  నేను  మా  అమమ  దగగిరికి  వెళ్ళల్" 

అని ఏడవటం మొదలుపెటాటిడ. 

అపుపిడ  అత్నినే  పరీకంచిన  డాకటిరుగారు  నవివ, 

స్రేలే,  పంపిసాతం"  అన్నేరు.  అందరూ  కల్సి 
నిదరపత్ుననేవాడిని నిదరపత్ుననేటులి వాడిని వాళ్లలి 
ఇంట్కి  చేరేచాశారు  మళీళ.  వాడ  నిదర  మేల్కుని 
చూస్  స్రికి  వాళ్లలి  అమమ,  న్ననే-  అందరూ 
కనబడాడరు వాడికి!

"ఏంట్రా,  హీరో   పవన్  కలాయాణ!  అటాలి 
చూస్ుతన్నేవేంట్?"  అననేద్  వాళ్లలిమమ.   ద్వయాకు 
సిగుగి  ముంచుకొచిచాంద్.  ననునే  ఎపపిట్లాగానే 
'ద్వయా'  అని  పిలవండి.  న్  పేరు  న్కు  చ్లా 
బాగుంద్.  ఇపపిట్లి  పేరు  మారుచాకోను" 

అన్నేడ వాడ. "మరి,  స్వరగింలో వాళ్లుళ  అటాలి 
చెపాపిరే?" అంద్ అమమ  స్ంతోషంగా నవువత్ూ. 

"స్వరగింలో  న్పేరు  మారుచాకున్నేను.  ఇకకుడ 
న్  పేరు  అటాలిగే  ఉంచుకుంటాను"  అన్నేడ 
ద్వయా, మరింత్ సిగుగి పడత్ూ.

వాడ  బాగెైపయినందుకు  వాళ్లలి  అమామవాళ్లుళ 
చ్లా  స్ంతోషించ్రు.  వాడంటే  ఇషటిం  ఉననే 
స్నేహిత్ులందరూ  అటుపైెన  వాడిని 
ఏడిపించటం మానేశారు కూడానూ! 
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మా ర ు కు ల ు
రచన: యోగేశవర రెడిడ, అరవిందాహైస్ూకుల్,  కుంచనపల్లి, గుంటూరుజిలాలి.

మారుకులు,  మారుకులు,  మారుకులు-  ఏంట్, 

ఈ  మారుకులు?  వీట్తోనే   ఎంతోమంద్ 
జీవితాలు  న్శనం  ఐపత్ున్నేయి.  పరీకలలో 
మారుకులు  రాకపతే  త్ల్లిదండరిల  తిటులి 
తినటం;  టీచరలి    ఒతితడిని  త్టుటికోలేక, 

ఆరోగాయాలు  పాడచేస్ుకోవటం-  ఇదేన్, 

మారుకులు అంటే? 

మన  జీవితాలో  మారుకులు  చ్లా   చిననేవి. 

వాట్క్   అతిగా  పారిధానయాత్  నిచిచా  కష్టిలలో 
కూరుకుపత్ున్నేం,  మనం.  ఈ  మారుకుల 
పరుగుపందెంలోనే    ఓడిపయి  చ్లా  మంద్ 
వాళ్లలి   బంగారు జీవితానినే  కోలోపిత్ున్నేరు. 

నేను మారుకుల  గురించి మీకు చెపేపిద్  ఒకకుటే: 

విషయ్లను  బటీటి  పట్టి,  అతి  తెల్విని  వాడి- 

క్వలం ఏవో ఎంపిక చేసిన వాట్ని మాత్రం చద్వి- 

స్ంపాద్ంచుకొనేవి మారుకులు. 
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నిజ్ంగా  ఏమీ నేరుచాకోకనే వసాతయవి. వాట్ వలలి 
ఏమీ  పరియోజ్నం లేదు. 

అంతే  కాదు-  మనం  చద్వేదానినే  బాగా   అరథిం 
చేస్ుకుంటూ   చద్వితే, మనకు నిజ్మెైన లాభం 
చేకూరుత్ుంద్.  దానితోబాటు  మారుకులు  వస్త 
వసాతయి కూడా. 

కానీ మారుకులు రాకపతే  జీవిత్ంలోనే  ఫెయిలు 
అయినటులి  తిడతారు    టీచరులి,  త్ల్లిదండరిలు. 
ఇందుకు    ఉదాహరణగా  పరిదీప్  గురించి 
చెబుతాను మీకు- 

పరిదీప్  ఒక  తెల్వెైన  కురరివాడ.  చ్లా   బాగా 
చదువుతాడ.  కానీ     ఏం  పరియోజ్నం?  ఆ 
మారుకులనీనే   బటీటి పట్టి   తెచుచాకుననేవే.  మంచి 
మారుకులు   వస్ుతన్నేయి;  కానీ   వాడ  దేనీనే 

నిజ్ంగా   అరథిం  అయితే   చేస్ుకోవడం  లేదు. 

ఎంత్  గొపపి  రాయాంకర్   అయిన్  స్రే,  అరథిం 
చేస్ుకోకపతే  చివరకు   ఎందుకూ  పనికిరాడ. 

అలాగే పరిదీప్  కూడా  పెరిగ్  పెదదవాడెైపయ్డ; 

ఉదోయాగం కోస్ం వెత్కడం మొదలు పెటాటిడ. ఒక 
కంపెనీ  ఇంటరూవయూకి  ఛాన్సా   ఇచిచాంద్.  పరిదీప్కి 
వచిచాన  మారుకులు వాళ్లలికు నచ్చాయి- కానీ ఏం 
లాభం?  వాళ్లులి  అడిగ్న  పరిశనేలకు   స్మాధానం 
చెపపిలేకపయ్డ పరిదీప్. 

ఎందుకంటే  -  మనం  దేననేయిన్   బటీటి 
కొటాటిమనుకోండి,  అటాలి  బటీటి   కొట్టిన  విషయం 
మహా   ఉంటే  రెండ  రోజలు-  లేదా  మూడ 
రోజలు- మాత్రమే ఉంటుంద్  మన మెదడలో. 

ఆ త్రువాత్ అద్ మనకు ఇక  జాఞుపకం ఉండదు. 

కానీ  అరథిం   చేస్ుకుంటే  మటుకు  అలా  కాదు: 

మారుకులు  వస్త  వచెచా;రాకపతే  పయ,  కనీస్ం 
జాఞునం  మటుకు  వస్ుతంద్.  వస్త   గ్స్త   ఏదో   ఒక 
ఉదోయాగం  కూడా   స్ంపాద్ంచుకోవచుచా.  కాబట్టి 
మారుకులు ముఖయాం కాదు. 
మన  జీవిత్ం  ఒక  ఆట.  అందులో  మారుకులు 
ఒక  అయిదు  శాత్ం  మాత్రమే.  మిగతా   తొంభై 
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ఐదు శాత్ం   'చదువు, త్ల్లిదండరిలు, టీచరులి, 
మంచి  భావ   వయాకీతకరణ,  స్మాజ్ంలో  గౌరవం, 

మనలోని    పరితేయాకత్'  ఇలాంట్వి   ఎనోనే 
ఉంటాయి. అయిన్ క్వలం  ఐదు శాత్ం ఉండే 
ఈ  మారుకులు  మనల్నే   పరితికణం   నరకంలోకి 
నెడత్ుంటాయి. 

ఉదాహరణకు-  ఇపుపిడ  మీరు  పదవ  త్రగతి 
చదువుత్ున్నేరు.  మీ   త్ల్లిదండరిలు,  టీచరులి 
"మంచి  మారుకులు తెపిపించుకో, తెపిపించుకో " 
అని  మీ  పైె   చ్లా   ఒతితడి   తెచిచా  పెటాటిరు. 

అటాలింటపుపిడ   మీరు  ఎంత్  బటీటి పట్టి చద్విన్ 
పరియోజ్నం   ఉండదు.  అయిన్  అటాలి   చద్వి, 

పరీకలు   రాసి,  చ్ల్  చ్లని   మారుకులతో   మీ 
త్ల్లిదండరిల  ముందర,  టీచరలి   ముందర 
నిలుచుంటారు.  వాళ్లుళ  అనే  మాటలకు  మీకు 
ఒక  ఫీల్ంగ్   కలుగుత్ుంద్-  మారుకులు 
పయినందుకు   మీ  జీవిత్మే   పయినటులి 
అనిపిస్ుతంద్:  అంతే,  ఇంక  మీరు   ఖచిచాత్ంగా 
అస్సాలు చదవనే చదవరు. 

నేను మీకందరికీ చెపేపిదేంటంటే, ఒక  ఆశయం 
తీస్ుకొని,  ఆ  ఆశయ్నినే   చేరేవరకు   పటుటిదల 

వీడకుండా   కృషి   చేయ్ల్  మనం. 

ఎపపిట్కపుపిడ  విషయ్ల్నే  అరథిం  చేస్ుకోవాల్ 
త్పపి, ఊరిక్ బటీటి  కొటటికూడదు. 

మారుకుల   జోల్కి    అస్సాలు    వెళ్లళకండి- 

ఎందుకంటే   అవి   మన  ఏకాగరిత్ను 
పగొడతాయి.  ఒకకుసారి   మారుకుల   గురించి 
పట్టించుకున్నేవంటే  చ్లు-  అంతే,  ఇంక 
నువువ   బాగా  రాయలేవు.  మొదట   నువువ 
మంచిగా  చదువు- ఆ  త్రువాత్  నువువ  వదదన్నే 
మారుకులు నీ వెంట వసాతయి. 

ఇపుపిడ   ఉననే   పరిసిథిత్ులలో   విదయా  అనేద్   ఒక 
వాయాపారం అయి కూరుచాననేద్.  ఉదాహరణకు, 
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అనినే  బడలలోను   ఏడవత్రగతి   పరీకలకోస్ం 
విదాయారుథిలను   చద్విసాతరు.  పరితి   ఒకకురి   దగగిరా 
"ఆల్ ఇన్ వన్" గెైడ ఉంటుంద్. అద్ చూడడం-

బటీటికొటటిడం;  చూడటం  -బటీటికొటటిడం;  అంతే. 

చివరికి   ఇంగీలిషు,  తెలుగు,  హిందీ,  సెైన్సా  అనీనే 
బటీటి  కొటటిటమే.  భాషలనీనే  చకకుగా  చద్వి  అరథిం 
చేస్ుకుంటే వచేచాసాతయి. కానీ  భాషలను  కూడా 
బటీటి  కొటేటిసాతరు. పరీకలు  పూరిత  అయిపయ్క, 

బడలనీనే   ఇంక   వాళ్లళ   ఆయుధాల-  (అంటే 
ట్.వి!)- దగగిరికి  వెళ్తయి. వెళిళ, సిగుగి  లేకుండా 
"మాకు   మారుకులు   ఇనినే  వచ్చాయి;  ఫలాన్ 
స్ూకులోలి   చేరకండి;  మా  స్ూకుల్లో   చేరండి" 

అని   పరిచ్రం  చేస్ుకుంటాయి.  పాపం 
అమాయక  త్ల్లిదండరిలు-  వాళ్లలి  పిలలిలను    ఆ 
స్ూకుళ్లళలోనే   చేరిపించి   వాళ్లళ   జీవితాలను 
'మారుకులు' అనే    దుషటి  శకితతో  నింపుత్ున్నేరు. 

త్ల్లిదండరిలారా,  ఏ  స్ూకుల్   గురించయిన్ 
స్రిగాగి  తెలుస్ుకోకుండా  మీ   పిలలిలను  ఆ బడిలో 
చేరచాకండి.   మీ  బంగారు  పిలలిల   జీవితాల 
గురించి   కూడా   ఆలోచించండి:  ఏదెైన్   ఒక 
కొత్త  వంటకం  త్య్రు  చేస్ుతన్నేరంటేనే   మీరు  

చ్లా   జాగరిత్తగా   ఉంటారే,  మరి   మీ   పిలలిలను 
ఏదెైన్  బడిలో  చేరాచాలననేపుపిడ  మీరు  ఒకట్కి 
పద్  సారులి   ఆలోచించి   మరీ   నిరణయం 
తీస్ుకోవాల్.  మన   పసిపిలలిలను   'మారుకులు' 
అనే   దెయయాం   బారి   నుండి   మనమే 
విడిపించుకోవాల్. 

'వీడెవడో   మారుకుల  గురించి   ఇలా  రాశాడ; 

వీడ   వాడి   కాలిస్ులో  ఒక   చదువురాని   వాడ 
అయి  ఉంటాడ"  అని   మాత్రం   అనుకోకండి. 

నేనూ   చదువుతాను;  కానీ   న్కు  మారుకులు 
మాత్రం  అంత్గా  నచచావు. అరథిం  చేస్ుకోకుండా 
మారుకుల   కోస్మని   చద్వే   చదువు   న్కు 
అస్సాలు  నచచాదు. 
పిలలిల   భవిషయాత్ుతను   తీరిచాద్దేద   ఓ 
త్ల్లిదండరిలారా,  మీరు   దయచేసి   పిలలిల  పైె 
'మారుకులు'అనే  ఒతితడిని  తీస్ుకురాకండి. 

చివరగా  టీచరలికు   న్  విననేపం-  మారుకులను 
పిలలిలకు  దూరంగా  ఉంచండి. వాళ్లళకి  నిజ్ంగా 
ఎంత్   అరథిమెైందో   తెలుస్ుకొనేందుకు 
పరియత్నేం   చేయండి.  పిలలిల్నే   మారుకులతో 
కొలవకండి.
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దే వు ని కి   కా న ు క
రచన: శ్రిమతి  ఆదూరి  హైమవతి, విశారింత్ పరిధానోపాధాయాయిని, బెంగళ్లూరు.

విదేశాలోలి ఉంటుననే  మనవడ వివేక  తాత్గారిని 
చూడాలని  భారత్దేశానికి   వచ్చాడ.   తాత్ 
స్దానందంలో  ఉతాసాహం  ఉరకలు  వేస్ుతననేద్. 

స్ంతోషంతో  ఉబిబత్బిబబబవుత్ున్నేడ. 

మనవడ  వివేకకి  పదమూడేళ్లుళ.  విదేశంలోనే 
పుట్టిన్ తెలుగుదన్నినే పుణకి  పుచుచాకున్నేడ 
వాడ.  దేశమంటే  పేరిమ,  పెదదలంటే  గౌరవం, 

తాత్  అంటే  అభిమానం,  చకకుని  చదువు-  ఏ 
తాత్కెైన్  అంత్కంటే  ఏం  కావాల్?  అందుక్, 

మనవడి  పుట్టిన  రోజన్డ   వాడి   పేరిట  త్మ 
ఊరోలి  ఉననే  అనినేఆలయ్లోలినూ   పూజ్లు 
చేయించ్లని   స్ంకల్పించ్డ  స్దానందం. 

వంటవాళ్లళనుపిల్పించి  పద్  రకాల  తీపులు’ ‘ 
చేయించ్డ;  పద్రకాల  పండలి  తెపిపించ్డ; 
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కంచినుండి    పటుటిచీరలు,  పటుటిపంచెలు 
తెపిపించి,  అనినే  ఆలయ్లోలినూ   దేవుళ్లళకు 
స్మరిపించ్లని నిశచాయించ్డ.   

అనీనే   కారోలి   స్రుదకుని  బయలేదరాడ 
మనవడితోకల్సా.  "న్యన్!  వివేక  !  ఎంతో 
కాలంగా  అనుకుంటూ  ఉన్నేనురా,  నీ 
పుట్టినరోజన్డ  మన  ఊరోలి  ఉననే  అనినే 
దేవాలయ్లోలిను  అరచాన  చేయించ్లని.  కానీ 
మీరేమో  అకకుడెకకుడో  ఉంట్రి!  ఇన్నేళ్లలికు   న్ 
కోరిక  తీరుస్ుతన్నేవు-  స్ంతోషంగాఉంద్రా  ! 
ముందుగా  మనం  వెంకటరమణుని 
ఆలయ్నికి వెళిళ అరచాన చేయిదాదం. ఆ త్రావత్ 
మిగ్ల్న  ఆలయ్లకు  వెళ్లదాం.."  అంటూ 
త్మ  ఊళ్ళ  ఉననే  గుడల   విశష్లు 
చెపపిసాగాడ స్దానందం. 

ఊళ్ళ  జ్న్లందరూ  రోడడమీదే 
ఉననేటులిన్నేరు;  కారు  మెలలి  మెలలిగా  పత్ుననేద్. 

చల్  వణకిస్ూతననేద్.  ఉదయం  పద్గంటలైన్ 
ఇంకా మంచు పూరితగా వదలనే లేదు.  అంత్లో 
ఒక  ముస్ల్వాడెవరో  కారుకు  అడడం 
వచిచానటులింద్,  డెరివైరు  అకసామత్ుతగా  బ్రిక 

వేశాడ.   ముస్లాయనకి  చొకాకు  లేదు. 

చినిగ్పయిన  పాత్  పంచె  ఒకట్  కటుటికొని 
ఉన్నేడ.   చల్కి  వణుకుత్ున్నేడ. 

"కమించండి బాబూ, చూస్ుకోలేదు" అంటూ 
రోడడ ఆవల్కి నడిచి పత్ున్నేడ.

అపుపిడ  చూశాడ  వివేక.   చ్లా  మంద్ 
ముస్ల్వాళ్లుళ,  ముత్కవాళ్లుళ   రోడడమీద 
అకకుడకకుడా  కూర్చాని  ఉన్నేరు-  కొందరు 
ఏవేవో  చిననే  చిననే  సామానులి  అముమత్ున్నేరు. 

కొందరు  ఊరిక్  అడకుకుంటున్నేరు.  ఎవవరికీ 
ఒంట్మీద  స్రెైన  బటటిలు  లేవు.  చల్కి  అందరూ 
వణుకుత్ున్నేరు.  అయిన్  ఎవరి  పనిలో 
వాళ్లుళన్నేరు.
"తాత్య్యా,  ఇకకుడ  చ్లామంద్  తాత్లు 
ఉననేటులిన్నేరే, కానీ ఎవవరికీ చల్ పుడత్ుననేటులి 
లేదు?" అడిగాడ వాడ, తాత్యయాని.

స్దానందం  అన్నేడ-  "కాదురా,  వాళ్లలిని 
చూస్ుకునేందుకు  ఎవవరూ  లేరు.  అందున్ 
ముస్ల్వాళ్లుళ  కదా,  బరువు  పనులేవీ 
చేయలేరు.  ఏదో  ఇటాలి   బరత్ుకుత్ున్నేరంతే. 

వాళ్లలికుననే  కష్టిలముందు   ఈ  చల్  ఏపాట్?" 
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అని.

వివేక ఏమీ అనలేదు. కొద్దస్పట్కి  "తాత్గారూ! 

కారు   ఆపించండి,  ఓసారి"  అని  చెపపిడంతో 
డెరివైర్   కారు ఆపాడ.  వివేక గబగబా  కారుద్గ్, 

డికీకులో ఉననే పండలి బుటటి  , కొత్త బటటిలు ఉంచిన 
స్ంచీ  చేత్పటుటికొని   వెనకికు  నడవటం  మొదలు 
పెటాటిడ. వీధి  పరికకున   ఉననే ముస్ల్ వాళ్లలిందరికీ 
ఆ  కొత్తచీరలు,  పంచెలు,  బుటటిలోఉననే  పండలి 
పంచి ఇవవటం మొదలు పెటాటిడ!

స్దానందం  కారులోనే   కూర్చాని  మనవడిని 
చూస్ూత  ఉండిపయ్డ.

అకకుడి   ముస్ల్వాళ్లలింతా   విస్ుతపత్ున్నేరు; 

కంగారు  పడత్ున్నేరు-  "బాబూ  ! 
త్మరెవరు?  ఇంత్  ఖరీదెైన  బటటిలు  మాకు 
ఇస్ుతన్నేరే,  మీ  పెదదవాళ్లులి  కోపగ్ంచు-

కుంటారేమో!  మాతో  పటాలిడతారేమో! 

ఇంత్కీ  త్మరెవరు  బాబూ?"  అని  భయం 
భయంగా  అడగుత్ున్నేరు  వాళ్లుళ.
"నేను  స్దానందంగారి  మనవడిని.  మా 
తాత్గారు  చ్లా  మంచివారు.  మీకు  ఇవనీనే 
ఇచిచానందుకు   ఏమీ  కోపగ్ంచుకోరు.  దేవునికి 
చ్లా   బటటిలుంటాయి.  ఆయనకు  కావాలన-

గానే ఇచేచావాళ్లుళ కూడా  చ్లా మందే ఉన్నేరు. 

'అయిన్  వీళ్లలింతా  ఇకకుడ   చల్కి  వణుకుత్ూ 
ఉంటే,  న్కు  మాత్రం  కొత్త  బటటిలు 
తెచ్చావేంట్?'  అని  దేవుడ   ననునే  తిడతాడ- 

ఎందుకు,  అటాలి  అవవటం?  ఇంద  తీస్ుకోండి, 

ఈ   తీపులనీనే  తినండి  చకకుగా"  అంటూ   త్ను 
తెచిచాన    తీపులనినేట్నీ    పూరితగా   ముస్ల్-

ముత్కలకు  పంచేశాడ  వివేక . 
అనీనే  పంచ్క,  ఖాళీ   బుటటిలు-స్ంచులతో  వచిచా 
కారోలి  కూరుచాని   "తాత్గారూ  !  మీకు   కోపం 
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రాలేదు  కదా,  ననునే   కమిసాతరా  ?  మిమమల్నే 
అడకుకుండానే   అనీనే  ఇటాలి  పంచేశాను-  పాపం 
వాళ్లలిని చూస్త జాల్ వేసింద్ మరి " అని అడిగాడ 
వివేక. 

అపపిట్వరకూ  మనవడ  చేసిన  పని  గురించే 
ఆలోచిస్ుతననే   స్దానందం  స్ంతోషంగా 
నవావడ- "నువువ  చేసిన పని  చ్లా గొపపిద్రా! 

న్కు  కోపం  ఎందుకు  వస్ుతంద్?!  స్ంపదలు 
ఉన్నే, లేకున్నే  మనం అందరం ఆ భగవంత్ుని 
బిడడలమే.  అవస్రంలో  ఉననే   త్న  బిడడలకు 
సాయంగా   ఇవనీనే  అంద్ంచినందుకు   కరుణా-

మయుడెైన ఆ  భగవంత్ుడ చ్లా  స్ంతోషించి 
ఉంటాడ; మనల్నే దీవిసాతడ. నిజ్ం! అయితే 
న్కు కాస్త చిననేత్నంగా ఉంద్రా- '13 ఏళ్లుళననే 
నీకు   త్ట్టిందే,  ఈ  విషయం-  అద్  ఇనేనేళ్లుళగా 
న్కెందుకు త్టటిలేదు?' అని సిగుగిగా ఉంద్. 

పద, ఇక  ఆ  భగవంత్ుడిని  దరిశిదాదం. నీ మంచి 
మనస్ు  ఇపుపిడ  చేసిందే,  అరచాన-  అద్  ఈ 
మధయాకాలంలో   ఆయనకు   చ్లా 
స్ంతోష్నినేచిచాన  కానుక  అయి  ఉంటుంద్!" 

అంటూ  కారును  ముందుకు   పనిమమని 
చెపాపిడ  స్దానందం.
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డా క టిర ు , లా య ర ు !

రాహుల్, రాణ  ఏం ఆట ఆడదామా అని ఆలోచిస్ుతన్నేరు. 

రాహుల్: డాకటిర్ ఆట ఆడకుందామా? 

రాణ: చ్లా బాగుంటుంద్- నువువ  ఆపరేషన్ చెయ, నేను క్స్ు పెడతాను!

ఇ న ప  మ ని షి !

కస్టిమర్: శరీరంలో  ఐరన్ లోపించిందన్నేడ డాకటిరు..ఇనుము ఎకుకువగా  ఉండేవి  
ఏమున్నేయ ?
స్రవర్: దోసెల  పెనం, బాణల్..ఇంకా వేరేవి గురుతరావటేలిదు సార్!

జోకు
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న్ యా య మ ూ రి త ఎ ం పి క
రచన: విషుణభొటలి రామకృషణ, రామకృష్ణపురం, విజ్యవాడ.                                 స్వరణ: కొత్తపల్లి.

వెైజ్యంతీ  పురానినే   జ్యంత్  మహారాజ 
పరిపాల్ంచే  కాలంలో    స్ుబోధుడ  అనేవాడ 
న్యాయ్ధికారిగా  ఉండేవాడ.  పకపాత్ం 
అంటూ  లేని   స్మాధానం  కావాలంటే 
స్ుబోధుడి  దగగిరిక్  వెళ్ళలని   రాజ్యాంలో 
అందరూ  అనుకునేవాళ్లుళ.  అయితే  అటాలింట్ 
స్ుబోధుడ  అకసామత్ుతగా  చనిపవటంతో 
రాజగారికి  పెదద కషటిమే వచిచాపడడటలియింద్.   

స్ుబోధుడి   సాథిన్నినే   భరీత  చేయటంకోస్ం 
రాజగారు   పెదద   వారిత్  పరీక  ఒకదానినే 
నిరవహించ్రు.  అందులో  నెగ్గిన  యువకులకు 
అనేక   పటీలు   నిరవహించ్రు.  ఆ   పటీలు 
అనినేట్లోను   రామశాసితర, కృషణశాసితర  అనే  ఇదదరు 
యువకులు  స్మానంగా నెగాగిరు.
"మరి    ఈ   ఇదదరిలోనూ   ఎవరిని  ఎంపిక 
చేస్ుకోవాల్?"  అనేద్  ఎంత్  ఆలోచించిన్ 
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తేలుచాకోలేకపయ్రు  రాజగారు.  చివరకు 
ఆయన   మంతిరి   శ్రికాంత్ుడిని   పిల్చి, 

"మంతిరివరాయా,  ఎనినే  విధాలుగా  చూసిన్   'వీళ్లళ 
శకిత యుకుతలు  స్మానం'  అనే తోస్ుతననేద్. కానీ 
వీళ్లళను   జాగరిత్తగా  గమనించండి.  అటుపైెన 
న్యాయమూరిత   పదవికి   వీళ్లలిలో   ఒకరిని  ఏమెనై్ 
ఎంపిక చేయగలరేమో, చెపపిండి" అన్నేడ.

మంతిరి    శ్రికాంత్ుడ   స్ుబోధుని  మిత్ురిడ; 

వృదుధడూనూ.  ఆయన    రామశాసితరని, 

కృషణశాసితరని    పిల్చి  "న్యనలారా,  మీరిదదరూ 
న్లుగు  రోజల  పాటు   ఆసాథిన్నికి  రావాల్. 

పరిపాలనలో   త్లతేత  స్మస్యాలు ఎనినే  విధాలుగా 
ఉంటాయో   తెలుస్ుకోవాల్.  అటుపైెన 
రాజగారు  త్న  నిరణయ్నినే  మీకు 
తెల్యజేసాతరు.  అంత్వరకూ  మీకు  పరితేయాకంగా 
ఏలాంట్  బాధయాత్లూ  ఉండవు.  క్వలం    మాతో 
పాటు   రోజ   కొలువుకు  రావటం,  అంతే" 

అన్నేడ. 

రామశాసితర   "స్రే"  అన్నేడ.   "ఓహ!  ఇంకా 
కొనినే  పరీకలు  ఉంటాయననేమాట!  అంటే  మా 
యిదదరిలోనూ   స్రెైన  వాళ్ళవరో  ఇంకా 

తేలుచాకోలేక  పయ్రననే  మాట,  రాజగారు!" 

అన్నేడ కృషణశాసితర. 
శ్రికాంత్ుడ చిరునవువతో  "అవునవును,  స్రిగాగి 
కనుకుకున్నేరు" అన్నేడ.

మరున్డ     ఆయన      వాళిళదదరినీ   ఆసాథినం-

లోని  ఉదోయాగులకు   పరిచయం  చేశాడ. 

"నమసాకురం" అని ఊరుకున్నేడ రామశాసితర. 
"మేం  ఇంకో  మూడ  న్లుగు  రోజలు 
ఉంటాం.  మీ  స్మస్యాలు  ఏవి  ఉన్నే  చెపపిండి. 

మా   తెల్వితేటలతో   వాట్ని  పరిషకురిసాతం" 

అన్నేడ  కృషణశాసితర  అందరితోటీ.

ఆ  రోజ,  త్రావతి  రోజ  కూడాను   ఆసాథినంలో 
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ఉదోయాగులు  చ్లా  మంద్   వీళిళదదరినీ   కల్సి 
త్మకు  తోట్  వారంటే   ఉననే  అకకుస్ును, 

పరిపాలనలో  త్మకు  నచచాని  విషయ్లనూ 
పరిసాతవిస్ూత  వచ్చారు.  కృషణశాసితర   వాళ్లళను 
మెచుచాకొని  ఏదేదో  మాటాలిడత్ూ   వచ్చాడ. 

అయితే  అకకుడే  కూర్చాని  ఉననే  రామశాసితర 
మాత్రం  అపుపిడపుపిడూ   చిరునవువ  నవవటం, 

కొద్దపాట్  సాంత్వన  వచన్లు  పలకటం  మినహా 
ఆ   చరచాలోలి   పెదదగా    పాలు   పంచుకోలేదు.

న్లుగవ  రోజన    మంతిరి   శ్రికాంత్ుడ 
రాజగారిని  కల్సి  "మహారాజా!  రామశాసితరనే 
మన   ఆసాథిన్నికి    న్యాయ్ధిపతిగా 
నియమించండి.  ఆ పదవికి  త్గ్న వయాకిత  అత్నే  " 
అని   సిఫారుసా  చేశాడ.

రాజగారు  చిరునవువ  నవివ,  అడిగారు- 

"మంతిరివరాయా!   వీళిళదదరూ   విదాయాధికులే; 

అనినేంటా  స్మానమే   అనిపించ్రు కదా,  మరి 
రామశాసితరని ఎలా ఎంపిక  చేసారు?" అని.

"మహారాజా!  వీళ్లళ  తెల్వితేటలు,  పాండిత్యాం 
స్మానం  అయిన్   ఇదదరి  వయాకితతావలలోనూ 

చ్లా  వయాతాయాస్ం  ఉననేద్.  రామశాసితర  మిత్భాషి. 

కొలువుకు  వచిచాన  మూడ  రోజలూ  అత్ను 
అనినే    విషయ్లనూ   మౌనంగా   గమనిస్ూత 
వచ్చాడ.  ఇక  కృషణశాసితర-  ఇత్రుల  స్మస్యాల్నే 
పరిషకురించే పెత్తన్నినే ముందుగా త్న నెతితమీద 
తాను  వేస్ుకున్నేడ:  దానికి  పరిభువుల  వారి 
స్మమతి   ఉననేదో  లేదో  చూస్ుకోలేదు.  అటు 
త్రావత్,  ఇక  అత్ుయాతాసాహవంత్ులైన  స్భికులు 
కాలహరణం  కోస్ం   చెపేపి   చ్డ్లను   వినటం; 

అతిగా  మాటాలిడటం-  చేసి,  పద్మంద్లోనూ 
పలచన అయ్యాడ.  

న్యాయ్ధిపతిగా   నియమిత్ుడెైయేయా   వయాకితకి 
తెల్వితేటలు,  శాస్తర  పాండిత్యాం  ఉంటే చ్లదు- 

నిజ్మెైన  పెదదరికం  ఉండాల్. 'చ్డ్లు   వినటం, 

అతిగా  మాటాలిడటం'  వంట్   దురలవాటలికు 
దూరంగా   ఉండాల్.  కాబట్టి,  మహారాజా! 

రామశాసితరక్   న్యాయ్ధిపతిగా   ఉండేందుకు 
త్గ్న  అర హత్ ఉననేద్" వివరించ్డ  శ్రికాంత్ుడ.

మంతిరిగారి   ఎంపికను  రాజగారు  స్ంతోషంగా 
ఆమోద్ంచ్రు.  రామశాసితరని  న్యాయ్ధికారిగా 
నియమించ్రు.
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ఎ వ రి కో స్ ం?
మనం చదువుకునేద్  ఎవరికోస్ం? ఈ పరిశనేకి  స్మాధానం ఆలోచించుకోవాల్, మనం అందరమూనూ..

రచన: ట్.శ్రివల్లిరాధిక, హైదరాబాదు.

  

కమల, విమల అకకుచెలలిళ్లుళ. 
ఒకరోజన   అమమ   వాళిళదదరినీ  పిల్చి,  వాళ్లుళ 
రాసిన   నోటు  పుస్తకాలను  చూపించమననేద్. 

"అయోయా!  మీ  చేతి  రాత్  కొంచెం 
గందరగళ్లంగానే  ఉందే!  చూచి  రాత్ 
రాయండి,  ఓ   ఇరవెై  ఐదు  వాకాయాలు.  దస్ూతరీ 
బాగవుత్ుంద్" అననేద్.

వాళిళదదరూ  రాసి చూపించ్రు. అమమ వాళ్లలిను 
మెచుచాకుని,  “రోజ  ఇటాలిగే   శరిదధగా 
రాశారంటే,  ఒకకు  నెల  రోజలోలి  మీ  చేతివారిత్ 
చ్లా  అందంగా  త్య్రవుత్ుంద్. 

రాసాతరుగా?!" అని అడిగ్ంద్. 

"ఓ!  త్పపికుండా  రాసాతం  అమామ!"  అన్నేరు 
కమలా, విమలా.

38



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-55

"అయితే   పరితిరోజ ఇంట్కి రాగానే మీరిదదరూ 
హంవర్కు పూరిత  చేస్ుకుని,  చూచివారిత్ వారిసి, 

రాతిరి   అననేం  తినే  ముందుగా  న్కు 
చూపించ్ల్. ఇటాలి  ఒక నెల రోజలు చేయ్ల్- 

స్రేన్?"  అననేద్  అమమ.   ఇదదరూ  త్ల 
ఊపారు.
అటుపైెన   ఇదదరూ  పరితిరోజ  వాళ్లళ  అమమ 
చెపిపినటులిగానే  ఇరవెై  అయిదు  వాకాయాలు  రాసి, 

ఆమెకు  చూపించేవాళ్లుళ.  మొదట్లి   ఒక 
న్లుగు  రోజలపాటు   ఆమె  వాట్ని  శరిదధగా 
చూసింద్;  త్పుపిలుంటే  స్రి  చేసింద్;  బాగా 
రాస్త   మెచుచాకుననేద్-  త్రావత్,  అయిదో 
రోజన   కమల,  విమల  పుస్తకాలు  తీస్ుకుని 
వెళ్ళస్రికి  ఆవిడ  ఏదో చదువుకుంటూ  ఉంద్: 

"ఓహ,  తెచ్చారా!  స్రే-  అకకుడ  పెటటిండి- 

త్రావత్  చూసాతను"  అననేద్.  వాళిళదదరూ 
పుస్తకాలని   అమమ  దగగిర-  బలలి  మీద   పెట్టి, 
వచేచాశారు.

అయితే  మరున్డ  వాళ్లుళ  బడినుంచి 
వచేచాంత్వరకూ  ఆవిడ   ఆ  పుస్తకాలని  అస్లు 
చూడనేలేదు. 

పుస్తకాలు  తీస్ుకుని,  ఆరోజ  కూడా  ఇరవెై 
అయిదు వాకాయాలు రాశారు వాళ్లుళ. ఆ త్రావత్ 
ఎపపిట్  లాగానే  వాళ్లుళ  పుస్తకాలు  తీస్ుకువెళిళ 
అమమకి  చూపిస్త,  ఆమె  ఏదో  వారిస్ుకుంటూ- 

"అకకుడ పెట్టి వెళ్లళండి" అని చెపిపింద్.

ఇటాలి మరో న్లుగు రోజలు గడిచ్యి
ఆరోజన   ఇదదరూ  కూరుచాని  రాయడం 
మొదలు  పెటాటిరు:  కమల  అందంగా,  శరిదధగా 
రాస్ూతంటే,  విమల  మటుకు   హడావుడిగా 
రాస్సి, 'ట్.వి'  చూస్ందుకు  వెళిళపయింద్. 

'అదేమిట్?'  అని   కమల  అడిగ్తే-  "అమమ 
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చూడటమే లేదు కదా!" అంద్ విమల. 

"ఒకవేళ్ల చూస్త?" అంద్ కమల. 

"చూడదు.  ఒకవేళ్ల  చూస్త,  'ఇవాళ్ల  వేలు 
బాగాలేదు'  అని  చెపాతను-  'రేపటునేంచీ  బాగా 
రాసాతను' అని చెపాతను" అంద్ విమల.

విమల   చెపిపిందే  నిజ్మయింద్.  వాళ్లళ  అమమ 
ఆరోజ కూడా పుస్తకాలు చూడనేలేదు.

అయిన్  కమల మాత్రం  శరిదధగా రాస్ూతనే ఉంద్ 
రోజ.  విమల  మాత్రం  పరితిరోజ   ఎలాగ 
ఒకలా   పేజీ  నింపేసి,  పుస్తకానినే   పరికకున  పడేసి 
వెళిళ పతోంద్.

పద్హను రోజల త్రావత్ ఒకరోజన  అమమ…  

వాళిళదదరినీ  పిల్చి,  ఆరోజ  రాసిన  వాకాయాలు 
చూపించమంద్.  కమల-విమల  ఒకరి 
మొహాలు ఒకరు చూస్ుకున్నేరు.

రెండ  పుస్తకాలనూ    పరికకు  పరికకున  పెట్టి, 
"మొదట్  రోజ  రాసిన  వాకాయాలనీ,  చివరి  రోజ 
రాసిన వాకాయాలనీ పరీకగా చూడండి" చెపిపింద్ 
అమమ  ఇదదరికీ.

పుస్తకాల మొదట్ పేజీని, చివరి పేజీని   చూసిన 
కమల,  విమల  ఇదదరూ   ఆశచారయాపయ్రు: 

కమల  మొహం  ఆనందంతో  వెల్గ్పతే, 

విమల మొహం వాడిపయింద్. 

కమల  పుస్తకంలోని  వాకాయాలు  మొదట్రోజన 
రాసిన  వాట్కన్నే  ఎంతో  అందంగా-  చకకుని 
ముతాయాలాలిగా ఉన్నేయి. 

ఇక   విమల  పుస్తకంలోని  వారిత్ 
మొదట్రోజకంటే  అందంగా  లేదు  స్రికదా, 

అస్హయాంగా-  అస్లు  చదవడానిక్  అరధం 
కాకుండా  ఉంద్. 

'ఎవరూ  చూడనపుపిడ,  ఎలా  రాస్త  మటుకు 
ఏముంద్?"  అననే  విమల  నిరలికయామే  అందుకు 
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కారణం.

అమమ ఏమెైన్ అనటానికి  ముందే  త్ను చేసిన 
త్పుపి అరధమయింద్ విమలకు.

“రోజ  ఇరవెై  అయిదు  వాకాయాలు  రాయ్లని 
నేను  మీకు  చెపిపిందీ,  మీరు  ఒపుపికుననేదీ 
ఎందుకోస్ం?  మీ  చేతివారిత్  బాగవడం  కోస్ం. 

నేను  పరితిరోజ  'చూడటం-చూడకపవడం' 

తో దానికి   స్ంబంధం  ఉండనకకురేలిదు.  ఒకరు 
పరీకంచిన్-పరీకంచకపయిన్,  మనం 
చేయవలసిన  పనిని-  మనం   చేసాతమని 
ఒపుపికుననే  పనిని-  శరిదధగా  చేస్ూతనే  పవాల్. 

తెల్సిందా?!" ఆడిగ్ంద్  అమమ.  
"తెల్సిందమామ,  అలా  చేయకపతే  నషటిం 
మనక్నని  కూడా  అరధమయింద్"  అంద్ 
విమల.

“పరీక  చేయనటుటి  కనిపించిన్  అమమ  పరీక 
చేస్ూతనే  ఉంటుందనీ, 'అస్లు  అదే  ఒక  పరీక' 

అని  కూడా అరధమయింద్  అంద్ కమల” .

వాళ్లళ  అమమ   నవివ  "ఇదదరూ  గురుతపెటుటికోండి 
ఈ  రెండ  పాఠాలనీ"  అంటూ  చెర్క   పెనూనే 
బహుమతిగా యిచిచాంద్.

41



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-55

కో డి  పె ం ప క ం
మనుషులు  కోళ్లళను  పెంచటం  చూశాం.  కోళ్లుళ  పురుగుల్నే  పెంచటమే,  చూళ్ళదు.  కోడి  పిలలి  ముచచాటపడి  
పురుగుల్నే పెంచితే ఏమౌత్ుంద్? -ఇద్గ, ఈ కథలో లాగా అవుత్ుంద్...

రచన: న్రాయణ, కొత్తపల్లి బృందం

ఒకసారి   ఒక  త్ల్లి  కోడి   గ్ంజ్లు   ఏరుకుంటూ 
ఉంద్.  దాని పిలలిలు  దాని  వెంటే  తిరుగుత్ునెనేై  , 
అద్  ఏ పని  చేస్త  ఇవి కూడా  అదే పని  చేస్ుతనెనేై.
త్ల్లి  కోడి  కాళ్లలితో   నేలను  గీరి,  పిలలిలకు 
చూపించింద్.  అవి  కూడా   త్మ  స్ననే  స్ననే 
కాళ్లలితో  నేలను  గీరి, త్ల్లి  గీరిన  చోట్కి  పరుగెతిత 

మూగ్  చూశాయి. త్ల్లి  గీరిన  చోట  వాటనినేట్కీ 
త్లా  ఒక  చిట్టి పురుగు దొకింద్.

పిలలిలోలి  తెల్వెైన   దొకట్   ఉంద్.  అద్  అడిగ్ంద్  - 
"అమామ, మనం యీ  పురుగుల్నే  దాచుకుంటే 
నేమి?  అవి  పిలలిల్నే  పెడతాయి  కదా, 

ఎకుకువౌతాయి!  అపుపిడ  మనం   వాట్ని 
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తింటూ  ఉండచుచా  ఎంచకాకు!" అని.

త్ల్లి  నవివంద్,  "పయిన   జ్నమలో   నువువ 
మనిషివి   అయి  ఉంటావు.  ఊరుకో!  మనం 
ఎకకుడన్నే  అటాలి  పెంచుకొని  తినేస్  రకాల లాగా  
కనిపిస్ుతన్నేమా?" అంద్.

చిట్టిపిలలి  ముకుకు   ముడచుకుననేద్.  అటూ  - 
ఇటూ   చూసింద్.  అకకుడే   దగగిరోలి   దానికి   ఒక 
అటటిపెట్టి   కనబడింద్.  అద్   పయి   అటటిపెట్టిని 
జాగరిత్తగా   చూసింద్.  ఆ  పెట్టిను   తెరవచుచా; 

మూయచుచా! 

చిట్టికోడిపిలలికు  చ్లా  స్ంతోషం  వేసింద్.  ఆ 
స్రికి   త్ల్లికోడి   ఓ   పేడకుపపి   నీడకు   చేరుకొని 
నేలను   గీరుతోంద్,  "ఇకకుడ  చ్లా 
పురుగులునెనేైయోయా.....చ"  అని   అరిచింద్ 
గట్టిగా.

కోడిపిలలిలనినేట్తో  బాటు  మన చిట్టికోడి  కూడా, 

గబగబా  అకకుడికి   పరుగుపెట్టింద్.  అటటిపెట్టిను 
పరికికున  పడేసి  త్నూ  మూగ్ చూసింద్. అకకుడ 
నిజ్ంగానే  చ్లా పురుగులునెనేై.
చిట్టికోడి  పిలలి   గబగబా   కొనినే   పురుగుల్నే 

పటుటికొని   అటటిపెట్టిలోకి   తీస్ుకుననేద్.  ఆ 
రోజ్ంతా   దానికి   అదే  పని!  తినటం   మానేసి 
పురుగుల్నే   స్కరిస్ూత   గడిపిందద్.  త్ల్లి   కోడి 
దాని  చేషఠల్నే  చూసి  నవువకుననేద్ మురిపెంగా  - 
"నిజ్ంగానే  ఇదొక  తికకుపిలలి .." అనుకుననేద్.

ఆ రోజనించీ చిట్టికోడి   పురుగుల  గురించే చ్లా 
ఆలోచించటం  మొదలు  పెట్టింద్. "పురుగులు 
ఏం  తింటాయి?  ఎటాలి   ఉంటాయి?  ఏం 
చేసాతయి?  ఎకకుడ  పడకుంటాయి?"  -శరిదధగా 
అటటిపెట్టినంతా   పురుగులకు   అనుకూలంగా 
చేసిందద్.

కొనినే  రోజలకి  నిజ్ంగానే,  పురుగులు 
గుడలిపెటాటియి!  వాట్లోంచి  చిట్టి  చిట్టి 
పురుగులు  బయట్  కొచిచా,  అటటిపెట్టి  లో 
పారాడాయి.

వాట్ని   చూసి   చిట్టికోడిపిలలి   ఎంత్ 
స్ంతోషపడడదో!  అద్  వాట్ని   కద్ల్చాంద్, 

వాట్పైెన   అననేం   మెత్ుకులూ,  గ్ంజ్లూ 
వేసింద్.  వాట్తో   మాటాలిడింద్.  వాట్తో 
ఆడకుననేద్.

చూస్ుతండగానే  ఆ పురుగులనీనే పెదదవెైన్యి.
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త్ల్లికోడి   అననేద్  పిలలికోడితో  - "ఊఁ..  ఇపుపిడ 
తినచుచా  వీట్ని!  నిజ్ంగా   బలేపని   చేశావు  - 
అచచాం  మనిషిలాగానే!" అననేద్.

త్ల్లి అటాలి అనగానే, అంత్ వరకూ  హుష్రుగా 
ఆడకుంటుననే   చిననేకోడి   ఒకకుసారిగా 
చిననేబోయింద్.  "చిట్టి  చిట్టి  యీ   పురుగుల్నే 
త్ను   తినెయ్యాలా?!  ఎంత్  మోస్ం!" 

అనిపించింద్  దానికి.  త్రావతి   రోజ్ంతా  అద్ 

పురుగులేనే   చూస్ూత   గడిపింద్.  రాత్రంతా 
నీరస్ంగా ఒకకుతే పడకొని  ఏడిచాంద్.

తెలాలిరి   త్ల్లికోడి  లేచి   చూస్త  అటటిపెట్టి   అంతా 
ఖాళీ  -  చిట్టికోడిపిలలి   పురుగులనినేట్నీ   తీస్ుకెళిలి 
ఎకకుడో  వద్లేసి వచిచాంద్!

త్ల్లికోడి  చిట్టిపిలలిను  దగగిరకు  తీస్ుకొని  అననేద్ - 
"నేను  ముందే  చెపపిలేదూ- మనం  మనుషులం 
కాము  త్ల్లి;   అటాలి   పెంచుకొని   పెంచుకొని 
చివరికి   తినెయయాటానికి!  మనం   కోళ్లలిం! 

నిజ్ంగానే  నువువ  మన  పేరు  నిలబెటాటివు!" అని 
మెచుచాకుననేద్.

చిట్టికోడికి   మటుకు   ఏమీ   అరథిం  కాలేదు- 

అటటిపెట్టిలో   హడావిడిగా   అటూ  ఇటూ   తిరిగ్ 
అలలిరి   చేస్ుతననే   చిట్టిపురుగులే   తిరుగు-

త్ున్నేయి దాని  ఆలోచనలనిండా.
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బ ర ు వు
పిలలిలు  హాయిగా  ఉంటారు.  బాగా  ఆడతారు,  తింటారు,  నిదరపతారు,  నవువతారు.  పెదదవుత్ుననేకొదీద  
చదువులు, నేరుచాకోవటాలు- ఇంకా ఏవేవో మొదలవుతాయి- మెలలిగా బరువులు, బాధయాత్లు పెరుగుతాయి. 

చ్లాసారులి  'ఈ బరువు చ్లు - ఇక మొయయాలేను '  అనుకుంటాం  గానీ, నిజ్ంగా  ఆ  ఆలోచన  మూలాలోలికి  
వెళిళ చూసాతమా...?

కట్టిలు   కొటేటి  రంగయయా   ఎపపిట్లాగే  అడవికి 
వెళ్ళడ. మధాయాహనేం వరకూ కట్టిలు కొటాటిడ. 

కొట్టిన  కట్టిలనినేట్నీ  పెదదమోపుగా   కటాటిడ. 

ఎంతో   శరిమపడి   ఆ  మోపును   నెతితకి 
ఎత్ుతకున్నేడ.  వాట్   బరువుకి   అత్ని 
వెనెనేముక  వంగ్ంద్;  శరీరం   వణకింద్. 

అయిన్   అత్ను   వాట్ని   మోస్ుకుంటూ 
నడకసాగ్ంచ్డ.

అద్ అత్ను ఎపుపిడూ  వెళ్లి  దారే. కానీ  ఇపుపిడ 
మటుకు నడక  చ్లా  కషటింగా  ఉంద్.  అడగు 
ముందుకి   పడటంలేదు.  అటాలి   అని   కట్టిలు 
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ఎపపిట్కంటే   మరీ  ఏమంత్  బరువుగా  లేవు. 

అకసామత్ుతగా  రంగయయాకి  తెల్సి  వచిచాంద్-  కషటిం 
ఎందుకవుత్ుననేదో!  త్ను   ముస్ల్ 
వాడవుత్ున్నేడ!! 

ఒకసారి  ఆ  ఆలోచన  రాగానే   రంగయయా   ఇక 
బరువును   మోయలేక   పయ్డ:  త్లమీద 
మోపును  కిరింద  పడేశాడ;  త్నూ   నేల  మీద 
కూలబడి,  నెతితన   చేత్ులు   పెటుటికొని   త్న 
భవిషయాత్ుత  గురించి  ఆలోచించుకొని  ఏడాచాడ. 

"అయోయా!  దేవుడా!!  న్కీ  కషటిం  వదుద.  అస్లు 
యీ   జీవిత్మే  వదుద.  ముగ్ంచెయియా.  ననునే 
తీస్ుకెళిలిప," అని  బిగగిరగా  అరిచ్డ.

స్రిగాగి  అదే  స్మయ్నికి  మృత్ుయాదేవత్  అత్ని 
మీదుగా  వెళ్లుతననేద్-  రంగయయా  కోరిక 
వినబడగానే ఆ త్ల్లి గబుకుకున  అత్ని  ముందు 
పరిత్యాకం   అయియాంద్.   "ఏమన్నేవ్?!  ఏమ-

న్నేవ్?!  మళీలి  అను,  ఓ  సారి?!  నీ  కోరికని 
త్కణం  నెరవేరుసాతను, చెపుపి" అననేద్ గట్టిగా.

రంగయయా  కొద్దస్పు వినబడ్  వినబడకుండా ఏదో 

గొణగాడ.

ఆ త్రావత్ చకకుగా వినబడేటుటి అన్నేడ - "త్ల్లి, 
న్కో  సాయం  చెయియా.  యీ  కట్టిల  మోపుందే, 

దాని  కొంచెం  ఎతిత  న్  త్ల మీద  పెటుటి, చ్లు- 
ఆ  త్రావత్   న్   త్ంటాలేవో   నేను  పడతాను!" 

అని. 

రకరకాల బరువులు మోయటం  అలవాటై్న 
పారిణాలు  మనవి!  అలస్ట  కొదీద   కాస్త  అటూ 
ఇటూ   ఊగ్న్,  చివరికి  ఆ  బరువుల్నే 
మోయటం  వెైపే  మొగుగితాం!
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దే వు డి   ప ట ం  న ు ం డి   వి భ ూ ద్!
రచన:యస్.శంకరశివరావు,  ఉపాధాయాయుడ/ఇందరజాల్కుడ,  యంపియుపియస్,  బదదలాపురం, 

కనగానపల్లిమండలం, అనంత్పురం జిలాలి.

స్త్మమధారలో  ఉండే  స్ుభదరమమకు 
య్భైఏళ్లుళ.  రిటై్రుడ  భరత    కిరిషణయయా,  కొడకు 
స్ుభాష,  కోడలు  రమయా,  మనవడ  "టబా"- 

వీళ్లుళ, ఆమె  పరిపంచం.  

స్ుభదరమమకు  దెైవభకిత,  నమమకాలు  ఎకుకువ. 

అందరు  దేవుళ్లళనూ   కొలుస్ుతంద్; సాయిబాబా 
గుళ్ళ  భజ్నలు  చేస్ుతంద్. 

ఓ గురువారం న్డ    కిరిషణయయాగారు   బజారుకు 
వెళ్ళరు.  కొడకు-కోడలు  ఆఫీస్ుకు, 

మనవడ  బడికి   వెళ్ళరు.  స్ుభదరమమ  ఒకకుతే 
కూర్చాని  "శిరిడి  సాయి"  స్రియల్ 
చూస్ుతననేద్. 

అంత్లో  వాయాపార  పరికటనలకోస్ం  ఓ  'బ్రిక' 

వచిచాంద్.  ఎపపిట్  మాద్రే  ,  స్ుభదరమమ   ఛానెల్ 
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మారిచాంద్- 

నూయాస్  ఛానెల్లో  కూడా  బాబాగారు 
కనబడాడరు.  జ్గదాంబ   స్రికుల్లో   "డాకటిర్ 
గాంగేయ"గారి   ఇంట్లి-    బాబాగారి    ఫొట్ 
నుండి  విభూద్  రాలుత్ుననేదట! ఛానెల్ వాళ్లుళ 
ఆ  చూపిన  దృశాయానేనే  మళీళ  మళీళ 
చూపిస్ుతన్నేరు.  చూసిన  కొదీద  స్ుభదరమమకు 
ఒళ్లుళ పులకరిస్ుతననేద్.

స్త్మమధార  నుండి  జ్గదాంబ స్రికుల్   ఏమంత్ 
పెదద  దూరం  లేదు-  అరగంట   పరియ్ణం.  ఇక 
వెనుకా   ముందు   ఆలోచన  చేయలేదు 
స్ుభదరమమ.  ఇంట్కి   గొళ్ళం  వేసింద్;  తాళ్లం 
వేయ మరచింద్; గబగబా టౌన్స్రీవస్ ఎకికుంద్; 

డాకటిర్  గాంగేయ గారి ఇలులి  చేరింద్. 

అపపిట్క్  చ్లా  మంద్   గుమిగూడి   వున్నేరు 
అకకుడ.  భజ్నలు   మొదలు   పెటాటిరు. 

స్ుభదరమమ  కూడా   ఆ   భజ్న   బృందంలో   చేరి 
పయింద్. 

అనినే   టీవీ  ఛానెళ్లూళ    విభూద్  వారతను 
పరిముఖంగా- మళీళ  మళీళ   పరిసారం  చేసాయి  . 
రాను రాను ఇంకా ఎకుకువ మంద్  భకుతలు వచిచా 

చేరుకున్నేరు అకకుడికి.  

బారులు తీరిన భకుతల సౌకరయాం కోస్ం   బారిక్డలి, 
ముడపులు  చెల్లించుకునేందుకు   పెదద  హుండ్ 
ఒకట్    ఏరాపిటు   చేసాడ  గాంగేయ. 

ఇపుపిడకకుడ  జ్నం జాత్రను త్లపిస్ుతన్నేరు. 

అంత్లో   బజారు  కెళిళన   కిరిషణయయా  తిరిగ్   వచిచా 
చూసాడ-  స్ుభదరమమ   కనబడలేదు  ఇంట్లి. 
"గుడికి   వెళిళందేమో!"  అనుకున్నేడ. 

భోజ్నం   వడిడంచుకుని   తిని   పడకున్నేడ. 

సాయంత్రం   పిలలిలు,  కొడకు,  కోడలు  ఇంట్కి 
వచ్చారు.  "అమమ   ఎటు  వెళిళంద్  న్న్నే?" 

కిరిషణయయాను నిదర  లేపి  అడిగాడ స్ుభాష. 

48



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-55

"నేను  బజారునుండి   వచేచాటపపిట్క్   మీ  అమమ 
ఇంట్లి   లేదురా"  స్మాధానం  ఇచ్చాడ 
కిరిషణయయా- "కొంచెం  స్పు  వేచి  చూశాను-  మళీలి- 
'గురువారం  కదా! బాబా  గుడికి వెళిళందేమో!' 

అనుకుని  అననేం  తినేసి  పడకున్నేను.  ఇంత్ 
వరకూ   రాలేదా?  ఏమెంైదో-  ఎకకుడందో?!" 

కంగారుగా  అన్నేడ.

ఊరోలి  వుననే   బంధుమిత్ురిలందరికీ   ఫోన్   చేసి 
విచ్రించ్రు- స్ుభదరమమ జాడలేదు. 
రాతిరి   పద్  అయింద్-  "ఇంక  వేచి 
చూడకూడదు-  పల్స్ులకు   కంపలియింట్ 
ఇవావల్సాందే!"  అననేద్  రమయా.  "స్రే!"  అని 
అందరూ  స్టిషన్కు   బయలు  దేరుత్ున్నేరు- 

అంత్లోనే-  ట్.వీ  చూస్ూతననే  చినోనేడ    టబా 
"అద్గ,  న్నమమ!  న్నమమ  అద్గ!"  అని 
క్కలు  వేశాడ. 

అందరు   ఆశచారయాంగా  వెనకికు   తిరిగ్  చూశారు- 

"అద్గ,  చూడండి!  న్నమమ!"  అని  ట్విక్సి 
చూపిస్ుతన్నేడ టబా.   

ఫొట్ నుండి  విభూద్  రాలటం  చూపిస్ుతన్నేరు 
ట్విలో   ఇంకా.   అకకుడికి  చేరుకుననే  భకుతల్నే, 

భజ్నలు  చేస్ వాళ్లళని  పదేపదే  చూపిస్ుతన్నేరు. 

భజ్న బృందంలో  కూర్చాని ఉననేద్, స్ుభదరమమ! 
పరవశత్వంలో  ఒళ్లుళ  మరచి  ఉననేద్.  కళ్లుళ 
మూస్ుకొని,  స్ంతోషంగా   పాటలు 
పాడత్ుననేద్. 

విషయం    అరథిమెైంద్    అందరికీ.    గబగబా    ఓ 
టాయాకీసా   ఎకికు    గాంగేయ  గారి   ఇలులి  చేరారు 
అందరూ. 

అకకుడ  ఇస్ుక   వేస్త రాలనంత్   జ్నం!  జ్న్లని 
నెటుటికుంటూ,  తోస్ుకుంటూ   ముందుకి 
చేరుకున్నేరంతా.  అకకుడ   భజ్న  చేస్ూత 
కూర్చాని ఉననేద్ స్ుభదరమమ! 

49



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-55

"అమామ!"  పిల్చ్డ  స్ుభాష.   స్ుభదరమమ 
కళ్లుళ  తెరచి  చూసింద్-  "రా  న్యన్,  రా! 

మీరు అందరూ  వచ్చారూ?! చ్లా  స్ంతోషం. 

అంతా  భగవంత్ుడి ల్ల, ఫోట్  నుండి  విభూద్ 
రాలడం  అంతా దెవైల్ల! చూశారుగా?" అంద్ 
స్ుభదరమమ ఇంకా పరవశంలోనే.

"దెవైల్ల   లేదు,  చింత్కాయ  లేదు-  అంతా 
మోస్ం!  అమాయక   భకుతలను   మోస్ం   చేస్ 
పదధత్ులోలి  ఇదొకట్. హుండ్ పెటాటిరు చూడూ?! 

ఇదే,  వాళ్లలి   మోసానికి  నిదరశినం.  నీ  కోస్ం 
వెత్కని   చోటు  లేదు-  తెలుసామామ?  నీకు 
చ్దస్తం,  మూఢనమమకాలు   మరీ   ఎకుకువ 
అయ్యాయి-  నిజ్ం!  'అద్గ   పుల్'  అంటే, 

'ఇద్గ  తోక'  అంటావు. ఇటాలి అయితే ఎటాలి?" 

మందల్ంచ్డ స్ుభాష. 

చుటూటి  చేరిన  భకుతలు  వింత్గా  చూడటం 
మొదలు పెటాటిరు వీళ్లళవెైపు.

పరిసిథితిని  చకకు  ద్దదటం  కోస్ం   అన్నేడ 
కిరిషణయయా- "చూడ స్ుభదారి, మన  ఇంట్లి   ఫోట్ 
కూడా విభూతి రాలుస్ుతంద్- తెలుసా?" అని.

"అదెటలి?" అడిగ్ంద్ స్ుభదరమమ. 

"ఇంట్కి పద, చూపిసాతను" అని ఆమెను కూడా 
ఇంట్కి బయలు దేరదీశారు అందరూ.

మధయాదారిలో టాకీసాని ఆపి, సెైనుసా రసాయన్లు 
అమేమ  ఓ   దుకాణంలోకి  వెళిళ,  ఏదో   ఓ   స్సా 
కొనుకొకుచ్చాడ   కిరిషణయయా. 
ఇలులి చేరీ చేరగానే మొదలు పెట్టింద్ స్ుభదరమమ- 
"ఏదీ,  మన   ఇంట్లి   కూడా  విభూద్ 
రాలుత్ుందన్నేరుగా?!  రాలచాండి  చూదాదం!" 

అని.

"కొంచెం  ఆగు,  రాలుస్ుతంద్  నిజ్ంగానే- 

చూదుదవు;  కొంచెం  ఓపిక  పటుటి-"  అంటూ 
లోపల్  గద్లోంచి   బాబాగారి   పటానినే  తెచ్చాడ 
కిరిషణయయా.  బాబాగారి  పటానికి   చకకుని 
అలూయామినియం   ఫ్రిం  ఉంద్-  తెలలిగా 
మెరుస్ుతననేద్. 

"ఇద్గ,  దీనినే  గురుత  పటాటివుగా,  మన  ఇంట్లి 
ఫొట్నేగా?  ఇక  ఇపుపిడ   దీనినే   తీస్ుకో. 

బాబాగారి   ఫొట్   ఫ్రిముకు    ఈ  దారివణానినే 
పట్టించు,  బాగా"  త్ను  తెచిచాన  స్సాని 
స్ుభదరమమకు అంద్స్ూత చెపాపిడ కిరిషణయయా. 
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"ఏమిట్ద్?-  మెరుకుయూరిక  కోలిరెైడ"-  స్సా  మీద 
లేబుల్ చద్వింద్ స్ుభదరమమ.
"ఏదో  ఓ  రసాయనం!  చెబుతాగా,  ముందు 
నేను  చెపిపినటులి  చెయియా-  ఫ్రిముకు  దీనినే 
పట్టించు" గట్టిగా చెపాపిడ  కిరిషణయయా .
ఆమె   స్సాలోని  రసాయన్నినే   ఫొట్  ఫ్రిముకు 
పట్టించింద్.  బాబాగారి  ఫొట్ని  అకకుడ  పెట్టి, 
వెళిళ చెయియా కడకొకుని వచిచాంద్.

"చూడ,  విభూతి  రాలుస్తంద్!"  అందరూ 
అరిచ్రు.

'నిజ్ంగానే   ఫొట్  నుండి  విభూతి 
రాలుత్ుననేద్!' నిరా ఘాంత్పయింద్   స్ుభదరమమ.
"చూడండి,  అందరూ-  మెరుకుయూరిక  కోలిరెైడ 
దారివణం  అలూయామినియంతో  కలవగానే  ఒక 
రసాయనిక  చరయా  మొదలవుత్ుంద్.  ఫల్త్ంగా 
'అలూయామినియం  కోలిరెైడ'  అనే  పొడి   ఒకట్ 
త్య్రవుత్ుంద్.  అద్  ఫొట్  ఫ్రిమునుండి 
రాలుత్ుననేపుపిడ,  చూస్ందుకు  అచచాం 
విభూతిలాగానే  ఉంటుంద్.  మనం  ఏం 
చేయ్లంటే,  బజారోలి  దొరిక్  విభూతి  ఒకట్ 

రెండ  కిలోలు    కొనుకొకుచిచా,  ముందుగానే  ఆ 
ఫొట్  ముందు  పసి  ఉంచ్ల్-  ఇపుపిడ  ఫొట్ 
ఫ్రిం లోంచి  కొద్ద కొద్దగా అలూయామినియం కోలిరెైడ 
రాలుత్ుంటే,  చూస్వాళ్లలికు  మటుకు 
"అకకుడననే   బూడిద  మొత్తం  ఫొట్లోంచే 
రాల్ందేమో" అనిపిస్ుతంద్!"

స్ుభదరమమ   మారు  మాటాలిడలేదు.  ఫొట్కి 
మరికొంత్  మెరూకుయూరిక  కోలిరెైడ   పూసి,  దండ 
వేసి  బలలిమీద  నిలబెట్టింద్. కొంత్స్పట్కి  మళీళ 
బూడిద   రాలడం   మొదలయియాంద్.  "ఈ 
విషయం  మనం  టీవీ  వాళ్లళకు  చెబుదామా?" 

అడిగాడ కిరిషణయయా , స్ుభదరమమను వెకికురిస్ూత. 
"మనక్ం  ఖరమ?!  మోస్ం  చెయయాటం   మన 
ఇంటా  వంటా  లేదు.  భకుతలను   దోపిడ్   చేస్త 
వచేచాద్  నరకమే.  ఇంత్లా  దగా    చేస్త   ఇంక 
పుణయాం  ఎకకుడినుండి  వస్ుతంద్?!"  అంద్ 
స్ుభదరమమ  కోపంగా. 

"మరి  ఆ డాకటిర్  గాంగేయగారి  ఇంట్లి  జ్రిగ్ంద్ 
ఇదేగా?!" అన్నేడ కిరిషణయయా, తాపీగా.

"అవునమామ!  విన్యకుడ  పాలు  తాగడం, 

బరహమంగారి   కంట్  నుండి   నీళ్లుళరావడం,  మేరీ 
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మాత్  ఏడవడం,  విగరిహాలు  వింత్గా 
పరివరితంచడం-  ఇవనీనే    రసాయన  శాస్తర 
పరియోగాలే! శాస్తరయంగా పరిశోధిస్త, 'వీటనినేట్ 
వెనకా ఉననేద్ ఆ  దేవుళ్లుళ  మటుకు  కాదు' అని 
స్పిషటిం అవుత్ుంద్" అన్నేడ స్ుభాష.  

స్ుభరదరమమకు   కళ్లుళ  తెరచుకున్నేయి. 

"ఇంకెపుపిడూ    ఇలాంట్వి  నమమనులండి. 

మోస్ం   చేస్  వాళ్లలికి   శిక   పడేటులి    చేసాతను- 

చూస్ుతండండి" అంద్ ఆవేశంగా. 
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ని రీ క ణ
నిరవహణ: శ్రిమతి జి.లల్త్, telugu4Kids.com

నిరీకణ  అంటే  తెలుస్ుగా,  'వేచి  చూడటం'-  ఇద్గ,  ఇకకుడ  నిలుచాననే  పాప  లాగా  దేనికోస్మో 
ఎదురు  చూస్ూత    నిలబడటం.

ఇంత్కీ  ఈ  పాప ఎందుకు,  ఇటాలి ఎండలో,  రోడడ  పరికకున  నిలబడి  చూస్ుతననేద్? బస్ుసా  కోస్మా? 

లేకపతే  రోడడ  దాటదామనుకుంటుననేదా?  ఎకకుడికి  వెళ్లుతననేద్...?  కొంచెం  ఆలోచించ్రంటే 
మంచి  కథ  ఒకట్  త్డత్ుంద్  మీ  మనస్ుకు.  ఆ  కథని  రాసి  మాకు  పంపండి.  బాగుంటే  రెండ 
నెలల త్రావత్  పరిచురిసాతం. మొదలు పెటటిండి మరి! 
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కె ం ట్  మె ల్ వ ల్
యువకెరటాలు
నిరవహణ:  సౌమయా, పుస్తకం డాట్ నెట్.

మొనొనేక  రోజన  ఓ  స్నేహిత్ురాలు  పంపిన  ఈ-మెయిల్తో  కెంట్ 
మెల్వల్  గురించి  తెల్సింద్.  అత్ని  కథ  చ్లా  స్ూపిరితవంత్ంగా 
అనిపించింద్. అందువలలి అత్నినే  మీకు కూడా పరిచయం చేస్ుతన్నేను.

కెంట్ మెల్వల్  తొమిమదేళ్లళ  అబాబయి.  ఆ అబాబయికి  ఈ  వయస్ులోనే  సొంత్ంగా  ఒక వాయాపారం 
ఉంద్.  త్న పేరుతోనే  "కెంట్సా" అననే బారిండ కూల్ డిరింకులు అముమత్ూ ఉన్నేడ ఇపుపిడ. ఈ 
అబాబయి కథలో  విశషం,  ఇలా   ఇంత్   చిననే  వయస్ులో  సొంత్  వాయాపారం  పెటటిడం  ఒకకుటే  కాదు: 

అత్నికి ఆట్జ్ం అననే మానసిక రుగమత్ ఉంద్. ఈ స్మస్యా ఉననేపిలలిలకు వాళ్లళ ఊహల్నే ఇత్రులతో 
చెపపిటం,  బాంధవాయాల్నే  ఏరపిరచుకోవటం  కషటిం  అవుత్ుంటుంద్.  ముఖయామెనై  విషయం 
ఏమిటంటే, కెంట్ మెల్వల్  ఈ వాయాపారం దావరా వచేచా స్ంపాదనని అంతా కూడా  త్నలా మానసిక  
వాయాధులు  ఉననే  పిలలిల కోస్మే ఖరుచా చేస్ుతన్నేడ!

కెంట్ వాళ్లళ న్ననే వాళ్లళ ఊళ్ళనే ఒక కాలేజీలో బిజినెస్ పాఠాలు చెపేపి లకచారర్. ఒక వేస్విలో కెంట్ 
ఒక "స్మమర్ లేమనేడ సాటిండ" పెటాటిడ. అంటే, వేస్వికాలంలో నిమమరస్ం అమిమ  కొంచెం డబుబలు 
స్ంపాద్ంచటం  అననేమాట.  అమెరికాలో  కొంత్మంద్  పిలలిలు  వేస్విలో  ఈ  పని  చేస్ూత  ఉంటారు. 

నిజానికి అలా అమమడానికి  ఒక లైసెన్సా ఏదో కావాల్- కానీ, ఏదో మన వీథిలో మనం ఒక చిననే బండి 
పెటుటికుంటే, ఎవరూ పట్టించుకోరు కదా.. అటాలి  కెంట్  పెటుటికుననే  లేమనేడ  సాటిండకి  ఒక ఏడాద్ 
లాభం  వచిచాంద్.  దాంతో  "నేను   సొంత్ంగా  స్డా  కంపెనీ  పెడతాను"  అన్నేడ   అత్ను  వాళ్లళ 
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న్ననేతో .  వాళ్లళ న్ననే ఒక పటాటిన ఒపుపికోలేకపయ్డ.  ఆట్జ్ం ఉననే త్న తొమిమదేళ్లళ కొడకు 
సొంత్ంగా  వాయాపారం  చేసాతను  అంటే  ఎలా  ఒపుపికోగలడ?  కానీ,  కెంట్  ఆయనతో  అన్నేడట- 

"న్న్నే,  న్కు అనీనే  అమరిచా  పెటటిడానికి  నువువన్నేవు.  కానీ,  న్లా   ఆట్జ్ం  ఉననే  మిగతా  పిలలిల 
మాటేమిట్?  వాళ్లళకోస్ం  నేనూ  ఏదయిన్  చేసాతను.  న్  వాయాపారంలోంచి   వచేచా  డబుబతో  వాళ్లలికి 
ఏమన్నే  ఇసాతను"  అని.  దాంతో  వాళ్లళ   న్ననే  ఇక  కాదనలేకపయ్డ.  అలా,  ఎనిమిదేళ్లలి 
వయస్ుసాలో   కెంట్  వాయాపారం మొదలయియాంద్. 

త్రువాత్  కుటుంబ  స్భుయాలు,  త్న  త్ండిరి  చదువు  చెపేపి  కాలేజీలో 
విదాయారుథిలు,  ఇత్ర  స్లహాదారులి  అందరి  స్హకారంతో   "Kent's 

bottled  classics  soda  pop"  అననే  కంపెనీ  2011 లో 
మొదలైంద్.  పరిస్ుతత్ం  వివిధ  రకాల  స్ువాస్నలతో  కూడిన   కూల్ 

డిరింకులు అముమత్ున్నేరు ఆ కంపెనీ వాళ్లుళ. వాయాపారం మొతాతనీనే  కెంట్  స్వయంగా పరయావేకసాతడ. 

త్నకి నచిచాన రుచులతో కొత్త ఫ్లివర్సా రూపొంద్స్ుతన్నేడ కూడా. అమిమన  పరితి  బాట్ల్ వెలలోనూ 
కొంత్  భాగం  ఆట్జ్ం  ఉననే  పిలలిల  స్ంక్షేమం  కోస్ం  ఏరపిడడ  ఒక  చిననే  స్ంఘానికి  చేరుత్ుంద్.  ఈ 
డబుబతో  అలాంట్  పిలలిలకోస్ం  గెట్-టుగెదరులి,  కల్సి  సినిమాలు  చూడడం,  ఆడకోవడంలాంట్ 
కారయాకరమాలు ఏరాపిటు చేసాతరు.  అలా,  ఆట్జ్ం కారణంగా ఇత్రులతో కలువలేక పయే వాళ్లలిను 
అందరినీ  కెంట్  ఒక  చోట  కలుపుత్ున్నేడ  అననేమాట.  పరిస్ుతతానికి  కెంట్  వాయాపారం 
విజ్యవంత్ంగా నడస్తంద్!

'కలర్  స్డా  తాగడం  ఆరోగాయానికి  మంచిదేన్?'  లాంట్  పరిశనేల్నే  పరికకునపెట్టి   ఈ  పిలాలిడి  కథని 
చదవండి. అంత్ చిననే పిలాలిడొకడ  త్న మానసిక స్మస్యాను ఎదుర్కుంటూ ముందుకు సాగడమే 
కాకుండా, 'త్నలాంట్  వాళ్లలి  కోస్ం ఏదన్నే చేయ్ల్' అనుకోగలగటం, నిజ్ంగా గొపపి విషయమే, 

కదూ?
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స్ మీ క
కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-54 పెై ఒక స్మీక.   నిరవహణ: శ్రిమతి మాలతీకృషణ, విజ్యవాడ.

కొత్తదనంతో,  చకచకా   చద్వించిన  కథలతో  ఈ   స్ంచిక 
పరితేయాకంగా , ఆ స్కిత కరంగా  అనిపించింద్.

ముఖయాంగా  చెపుపికోవలసింద్  'దొందూ దొందే' కథ. మానస్కి 
పరితేయాక   పరిశంశలు.  ముగ్ంపు   ఊహించని   విధంగా,  భలేగా 
వుంద్.  కాకపతే  అందరూ  దెయ్యాలైతే,  'మరి  అవవ 
కూడాన్?' అననేద్  అరథిం  కాలేదు.

న్గుల్షరీఫ,  యోగేశవర  రెడిడ   ఎనినే  కథలు   వారిస్ుంటారో 
ఇపపిట్కి!  వారిసిన   కొదీద  ఆలోచనలు  పదునెకుకుతాయనడానికి 
ఉదాహరణ-  షరీఫ   వారిసిన   'మరాయాద  మాటల  పిచుచాక'.  దీని  ముగ్ంపు   కూడా  బాగుంద్.  ఐతే 
మధయాలో  'చిలుక' పరిసాతవన వచిచాంద్ ఎందుకనో!  'యుకిత' లాంట్  కథలు  మునుపు చద్వాం  గానీ, 

'ఇద్ కొరిత్తదే' అనిపించేలా వారిశాడ  యోగ్.

'అపకారికి  ఉపకారము'  నీతికథల   ఫారుమలాకి  పరితీక.  కానీ  పిలలిలకు  మంచి-చెడల  అవగాహన 
పెదదలతో   స్మానంగానో,  లేదా  మరి    కాస్త   ఎకుకువగానేనో    ఉంటుందనిపించింద్.  'దేవషం, 

అస్ూయలాంట్   గుణాలు చెడడవి'అని  తెల్యడమే కాక, వాట్తో  నల్గే పయే  వారి పటలి  కూడా 
ఎలా  పరివరితంచ్లో చెపిపింద్ ద్వయా! చిననే పిలలికి ఆ అవగాహన  పెదద విషయమే.

32 వ పేజీలో  ఇచిచాన  'బాపూ బొమమ' అబుబరపరచింద్. ఒక్ గీత్తోఅంత్ పెదద బొమమ గీదాదమని ఎలా 
అనిపించిందో, ఆయనకు!
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ధనుంజ్యరావు  రాసిన  'పరిపాలకు  లవరు?'  బావుంద్.  "సావత్ంత్రయాం   తీస్ుకోవడానికి 
భారత్దేశం   ఇంకా  సిదధంగా  లేదు" అని  బిరిట్ష   వాళ్లుళ  చ్లా  కాలం  పాటు అన్నేరు-  ఆ స్ంగతి 
గురుతకొచిచాంద్  ఈ  కథ  చద్వాక.  ఇక,  సింహరాజ  - 'అయ్యాడ' - 'పత్ుననేద్'  అంటూ   ఒక్ 
కథలో  ,  ఒక్  పాత్రకి   రెండ  ల్ంగాలు  ఆపాద్ంచే  గందరగళ్లం   గత్ంలో  కూడా  జ్ంత్ువుల  కథల 
దగగిర  జ్రిగ్ంద్. కొత్తపల్లి వారు వీట్ని స్వరించుకోవాల్.

శంకర  శివరావు  గారి  'తాయత్ుత  మహిమ'  కథాంశం   ఆస్కితకరంగా  వుంద్.  అల్లిక   మాత్రం   కొంత్ 
గందరగళ్లంగా   అనిపించింద్.  ముఖయాంగా   స్తాలు  ఏకబిగ్న  ఇచిచాన  ఉపన్యాస్ంలో   విషయం 
ఇంకొంచెం కులిపతంగా  వుంటే  బాగుండేదేమో అనిపించింద్.

'రూమీ చెపిపిన కథలు' మొదలు పెట్టినందుకు కొత్తపల్లికి అభినందనలు. త్పపికుండా  ఇద్ పిలలిలకు 
మంచి బహుమతి. 

47 వపేజీలో   కొటేషన్  మారుకుల  గందరగళ్లం  బాగానే  ఉంద్-  కొత్తపల్లివారు   స్వరించుకోవాల్సాన 
మరో అంశం ఇద్.

'వెనక కాళ్లళ దెబబ'లో  ముందు త్న కాళ్లుళ త్నకి స్హకరించడం లేదనుకునేంత్  మూర ఖంగా వుననే 
గాడిద,  అంత్  వెంటనే  పుల్  దురుదేదశాయానినే   పూరితగా ఎటాలి  అరథిం చేస్ుకుందో  తెల్లేదు.  పారిణం 
మీద్కొస్త అటాలి అవుత్ుందేమో మరి!  

చివరగా  -  వీరాంజి   రూపుద్ద్దన   'ధాయానంలో   వుననే   గాంధ'  బొమమ   చూసిన   కొదీద   మనస్ు 
పరిశాంత్మయేయాటులి వుంద్. "పెనిసాల్ ముకకు" గాంధగారి గురించి  అంత్కు ముందు చదవని  ఓ కొత్త 
కథని   చెపిపింద్.  చిననే   కథలో   అంత్   పెదద  విషయ్నీనే,  బాపూ   నిరాడంబర  జీవితానీనే,  పేరిమనీ 
చూపిస్ూతనే  ఆయన  మహా మొండి ఘటమనీ  చెపపిడం  స్రదాగా వుంద్.

కొత్తపల్లి బృందానికి , పిలలిలందరికీ  దస్రా శుభాకాంకలు.
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ప ద ర ం గ ం-21
ఈ పదరంగం చ్లా స్ులభం  ! దీనినే  ఓ పస్ుటి కారుడలో  పూరించి పంపండి.  మీ పేరుతో బాటు  మీ బడి పేరు, 

త్రగతి త్పపిక రాయండి. స్రైెన స్మాధాన్లు పంపిన పిలలిల  పేరలిను  పదరంగం-22 తో పాటు పరిచురించగలం.

నిరవహణ: కొత్తపల్లి.

1 2 3 4 5

6 7 8

9

10 11 12

13

14
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పదరంగం 20కు 
స్రెైన జ్వాబు

 రాసిన వాళ్లుళ:
1. జి.స్త్యాలక, 3వత్రగతి, ఇంట్బడి, చెనేనేకొత్తపల్లి.
2. జి. త్రుణ, 5వత్రగతి, గడడంన్గేపల్లి, న్రపిల.

3. పి.అనూష, 5వ త్రగతి, శ్రి విదాయారణయా ఇంగీలిషు మీడియం  హైస్ూకుల్, 

అనంత్పురం.

4. పూజ్, 5వ త్రగతి, వికాస్విదాయావనం, పరంకి, కృష్ణజిలాలి.

ఆ ధా రా ల ు  ని ల ు వు :

1. వంటలోలి వేస్ స్ువాస్న ఆకు-తీసిపారెయయాదుద!(5)

2. నవంబరు 14 పరితేయాకత్ (6)

4.తాడ, బొకెకునతో నీళ్లులి  తోడకునే బావి(4)

5. తేమ(2)

7. మరీ ఎకుకువ (2)

11. చందురిడి కోస్ం ఎదురుచూస్ పువువ (3)

12. అమమలు! (3)

అ డ డం :

1. కోతే, మరోలా! (2)

3. ఆ చేత్ కాదు!(3)

6. గొడవ, తిరగబడింద్ కూడా (2)

8. కంచె, మరోలాగా (2)

9. దీరఘాం తీస్స్త  స్తర... కొంచెం  కషటిమే!(3)

10. అయోయా--! (2)

11. కవి స్ులభంగా చెపేపిస్ద్(3)

13.విన్యకుడికి ఇషటిమెైనవి(4)

14. నూనెలో వేయిసాతరు, తింటేభలే 
ఉంటాయి!(3)



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-55

చి ల్ పి ప రిశ నే ల ు  -తి క కు జ్ వా బ ు ల ు  
స్కరణ: శ్రి వి.వి.యస్.మూరిత, చొద్మెళ్లళ, పశిచామగదావరి జిలాలి. 

1. ఇంక్మీ చేయకుండా  కట్టిపడేస్ 'దనం' ఏంట్? 

జ్వాబు: వందనం !
2. తినగల్గే  నగ? 

జ్వాబు: శనగ! 

3. అమెరికాలో   సెనైికులు కవాత్ు వేట్తో  చేసాతరు? 

జ్వాబు: కాళ్లళతో! 

4. గేటు తెరిచి వున్నే  వెంగళ్లపపి  పారుకులోకి ఎందుకు  వెళ్లళటం లేదు? 

జ్వాబు: బయట 'నో పారికుంగ్' అని ఓ  బోరుడ వుంద్గా?!

5. ధనవంత్ుడ  ఏం స్ంపాద్ంచ్ల్? 

జ్వాబు:  స్ంత్ృపిత! 
6. వెంగళ్లపపి కారుని ఎకకుడ పార్కు  చేసాతడ? 

జ్వాబు: పారుకులో !
8. పొరిగ్ంట్  పులలికూర రుచి- ఒక ఉదాహరణ ఇవవండి!

జ్వాబు:  తెలుగు మేసాటిరు త్మ కొడకుని ఇంగీలిషు కానెవంట్ లో  చద్వించటం!
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చి ట్ టి పా ట ల ు
అ ద్ గ  అ ద్ గ  ల ైట ు
గానం: బి.హమ, 4 వత్రగతి,  యంపియుపియస్, బదదలాపురం, కనగానపల్లిమండలం, అనంత్పురంజిలాలి.

అద్గ అద్గ లైటు
అమామన్ననే ఫెటైు
కోడి గుడడ వెైటు
నేను చెపిపింద్ రెైటు

అ ర ట్  ప ం డ  చ ూ డ రా
గానం: పూజిత్, 3 వత్రగతి, యంపియుపియస్, బదదలాపురం, కనగానపల్లిమండలం, అనంత్పురంజిలాలి. 

అరట్ పండ చూడరా
అందమెైన పండరా
కాయేమో పచచాన-

అరట్పండ తియయాన!
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చి ట్ టి చి ల క మ మ
గానం: సింహాద్రి, 2 వత్రగతి, యంపియుపియస్, బదదలాపురం, కనగానపల్లిమండలం,అనంత్పురంజిలాలి. 

చిట్టి  చిలకమామ
పలక ఏదమామ?
పావురాయమమ
పటుటికెళిలిందా?

పరుగున పవమామ
పలక తేవమామ
పండ తిమామ!

చి ట్ టిచి ట్ టి మి రి య్ ల ు
గానం: మెైతిరి,2 వత్రగతి,యంపియుపియస్,బదదలాపురం, కనగానపల్లిమండలం,అనంత్పురంజిలాలి. 

చిట్టి చిట్టి మిరియ్లు 
చెటూటి కిందా పసి
బొమమరిలులి కట్టి
అలలిం వారింట్కి  చలలికుపతే
అలలిం వారి కుకకు "భౌ భౌ" మననేద్
న్ కాళ్లళ  గజ్జాల్   ఘల్  ఘల్ మననేవి.
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చి ల కా   చి ల కా  రా వే
గానం: శివ, 2 వ త్రగతి, యంపియుపియస్, బదదలాపురం, కనగానపల్లిమండలం,అనంత్పురంజిలాలి.  

చిలకా చిలకా రావే
ఈగ గ్ంజ్లు తినవే
రానూ రానూ  దగగిరకి 
వస్త ననునే  పటేటిసాతవ్
పంజ్రంలో   పెటేటిసాతవ్

ప గ ట్  దీ ప ం  స్ ూ ర ు యా డ
గానం: హరిషత్, 4 వత్రగతి, యంపియుపియస్, బదదలాపురం, కనగానపల్లిమండలం, అనంత్పురంజిలాలి. 

పగట్ దీపం స్ూరుయాడ
రాతిరికి దీపం చందురిడ
జాతీయ దీపం విదయా
దానికి రూపం బాలలు
చదవాల్ అందరం
చదవులేక అంధులం
చీకట్ దారులు దాటగా
చదువేగద సాధనం!
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వి ర బ ూ సి న  పు వు వ ల ం
గానం: శలైజ్, 7 వత్రగతి, యంపియుపియస్, బదదలాపురం, కనగానపల్లిమండలం, అనంత్పురంజిలాలి.

విరబూసిన పువువలం చిరునవువల బాలలం
లోగ్లో తిరిగాడ చినినే చందమామలం
విరబూసిన పువువలం చిరునవువల  బాలలం

చలలినెైన  వెనెనేలను ముంగ్ట్లి కురిపిసాతం
ముదుదముదుద మాటలతో  ఆనందం పంచుతాం
"విరబూసిన"

చిట్టి పలక చంక నెట్టి పరితిరోజ  బడికెళ్లతాం
టీచరమమ నేరేపి ఆట కలసిమెలసి ఆడతాం
"విరబూసిన"

మేము భావిపౌరులం వెలుగునిచేచా ద్వెవలం
ఇంట్ంటా కోరుకొనే  చిరు  నవువల పాపలం
"విరబూసిన"
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ఈ  నె ల లో  ఏ ప ని -ఎ వ రి ద్?

ఆరిథిక వయావహారాలు, నిరవహణ : స్ుబబరాజ
స్ంపాదకత్వం: న్రాయణ
వెబెసైాటు, సాంక్తికత్: ఆనంద, లక
ముదరణ: 'ముద్రిక' కృపాకరరావు
ముఖచిత్రం  'దీపావళి': వీరాంజ్నేయులు
చితారిలు: అడవి, పరిసాద, చందరకాంత, గపాల్, 

స్ురేష, వినయ, లక్ష్మీ వెంకట్, అంజి, శ్రిధర్, 

రామ్.
కథలు, పాటలు: చ్లామంద్ పిలలిలు

మ ు ద్ రిత్  ప రిత్ ు ల  వె ల :         పరితి ఒకికుంట్కి: 20 రూ.

12 పుస్తకాలకైె చందా: రూ. 250/- 

“కొత్తపల్లి ట రస్ుటి  పేరిట యంవో” /డిడిని ఈ చిరున్మాకు 
పంపండి:  కొత్తపల్లి ట రస్ుటి, యంఆర్వో ఆఫీస్ు దగగిర, 

చెనేనేకొత్తపల్లి, అనంత్పురం జిలాలి- 515101, ఆంధరపరిదేశ.

బాయాంకు అక్కుంటు వివరాలు:
“Kottapalli Trust”,  A/c No. 0138101018809 (savings), 
Canara Bank, Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫోనులి:  08559 240222, 7702877670
ఇ-మెయిలు: team@kottapalli.in

పిలలిలోలి స్ృజ్న్త్మకత్ స్హజ్ం.  కథలు, ఆటలు, పాటలు, బొమమలు దానికి ఊతానినేసాతయి.  మాత్ృభాషలో 
ఇషటింగా చదవటం, తేల్కగా రాయటం వస్త అటుపెైన అనినే శాసాతరలూ స్ులభంగా వంటపటుటితాయి-నిజ్ం! 

అందుకని మీ పిలలిలోలి ఉననే కాలపినిక శకితకి పదును పెటటిండి.  వాళ్లలిను కథలు రాస్ందుకు, పాటలు పాడేందుకు, 

బొమమలు వేస్ందుకు పరిత్సాహించండి.  వాళ్లళ రచనల్నే మాకు పంపండి.  కావాలనిపిస్త మీరే ఇలాంట్ 
పతిరికనొకదానినే మొదలు పెటటిండి- ఎలాగెనై్ స్రే- పిలలిలు పెదదవాళ్లలియేయాలోగా వాళ్లుళ చ్లా చ్లా తెలుగు కథల్నే 
చద్వేలా, రాస్లా చేయండి.   మీ పిలలిలకు ఈ పతిరికలోని కథలు నచుచాతాయనే మా నమమకం- వీట్ని 
వీలైనంత్ మంద్తో పంచుకోండి.  మీరు రాసిన పిలలిల కథలు ఏమెైన్ ఉంటే పనిగటుటికునెైన్ స్రే, మాకు 
పంపండి.  వీలు చేస్ుకొని పరిచురిసాతం.

ప రితే యా క  క ృ త్ జ్ ఞుత్ ల ు : రిషివాయాల్ రూరల్  స్ూకులు వారికి,  అరవిందాహైస్ూకుల్ వారికి,  పరిభుత్వ  పారిథమికోననేత్ పాఠశాల బదదలాపురం 
వారికి, మాయాజిక కథల శంకర శివరావు గారికి,  'విదాయారిథి' మాలతీకృషణ గారలికి, కారూటినిస్ుటి ఏవియం గారికి, రాధా రాజ్శఖర్ గారలికి, 

కంపూయాటరలిలో లైనకుసా వయావస్థిను  చకకుగా అంద్స్ుతననే ఉబుంటు వారికి,  జింప్, అడాసిటీ త్ద్త్ర ఓపెన్ స్రుసా సాఫ్టివేరు నిరామత్లకు, 

ఇంకా పేరులి రాయని అనేకమంద్కి.



మంచి పుస్తకం  :  

జాతీయాల్  పుటుటుపూర్వేత్తరాల్ు    మర్యు  స్ంస్కృత్  నాయయాల్ు

"ఇంత్కష్టుం పేరా!" అన్  భయపడకండ! 

ఇందులో  ఉననెవి ఓ  150 చిటిటు  చిటిటు  కథల!  అవీ  ర్ంటాల్  గోపాల్ కృష్ణగారు  త్నదైన   చకకన్  
శైల్లో   చెపిపన   మంచి   కథల్ు ! 
ఒకోక  కథా   ఒకోక   జాతీయాన్నె   అరథం  చేయిస్ూతండటం   చాల్  బాగ్ుంటుంద్   కూడానూ!  

మీకు   తెల్ుస,  "ఇస్ుక  త్క్కడ, పేడ త్క్కడ" అన్  ఎపుపడంటార్? "దొందూ దొంద" అన్ 
ఎపుపడంటారు?  "గోడపెటుటు - చెంపపెటుటు"  కథ  తెల్ుస?  "త్ూ.చ. త్పపకపోవటం" అంట? 

ఇల్ంటి  జాతీయాల్ు  భాష్కు  ఎకకడలన్  సొగ్స్ుల్ను  పరసద్సతయి. ఈ   జాతీయాల్నె   అరథం 
చేస్ుకునేందుకు,  గ్ురుతంచుకునేందుకు,  వాటిన్    వాడుకొన్    మన    భాష్ను    పర్పుష్టుం  
చేస్ుకొనేందుకు  వాటి  వెనక  ఉననె  కథల్ు  తెల్ుస్ుకోవటం  చాల్  అవస్రం! 

ఆ  అవస్రం  ఇల్ంటి చాల్ చకకన్  పుస్తకాల్నె  చదవన్ద   ఏ  మాత్రం  న్రవేరదు.

తెల్ుగ్ు  భాష్ను  పేరమించేటులి  చేస్  ఇల్ంటి   పుస్తకాల్ు   న్జంగా  అమూల్యమెనైవి. పదోత్రగ్త్క 
వచేచలోగా     పరత్    చినానెరీ   త్పపకుండా    చదవాల్సిన   మంచి   పుస్తకం    ఇద్  !!  ఎకకడునానె 
స్ంపాద్ంచండ!

 జా తీ యా ల్  పు ట ు టు పూ ర్ వే త్ తరా ల్ ు, మ ర్ య ు   స్ ం స్ క ృ త్   నా య యా ల్ ు   (1998)

  ర్ంటాల్ గోపాల్కృష్ణ, గ్ంగాధర పబ్లికేష్న్సి , 
  రామమంద్రం  వీధ, విజయవాడ.   (184p, 25 రూ.)
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